
outubro, está prevista 

a apresentação das 

respetivas bibliotecas, 

aos alunos do primei-

ro ano, com a leitura 

do livro O primeiro 

dia de aulas de 

António Mota. 

Dia Mundial da 

saúde mental 

Exposição e visionamento 

de filmes alusivos ao 

tema, na tua biblioteca!  

Promoção da 

Leitura 

No dia 20 de outu-

bro, o escritor David 

Machado realizará 

duas sessões de lei-

tura, para apresen-

tar os seus livros, na 

BE Elias Garcia e na 

BE Miquelina Pom-

bo, para os alunos 

do 3º e 4º anos do  

do agrupamento.  

Circuito da 

biblioteca 

De 13 a 27 de outu-

bro, todos os alunos 

do 5º ano terão 

uma sessão de 

apresentação da 

biblioteca/ forma-

ção de utiliza-

dores. A calenda-

rização será afixada 

na sala dos profes-

sores. 

Apresentação 

das bibliotecas 

aos alunos do 

1º ano 

Nos dias 13 e 27 de 

Atividades 
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 Boletim das Bibliotecas Elias Garcia 

Pontos de interesse 

especiais: 

 Encontro com David 

Machado 

 Dia Mundial da Saúde 

Mental 

 Traz um amigo com Celi-

na Pereira 

 Apresentação das biblio-

tecas ao 1º e 5º anos 

 Novidades/ Sugestões 
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Destaques        

David Machado 

 

David Machado nasceu 

em Lisboa em 1978.É 

autor do romance O 

Fabuloso Teatro do 

Gigante e do livro de 

contos Histórias Possí-

veis. Em 2005, o seu 

conto infantil A Noite 

dos Animais Inventados 

recebeu o Prémio Bran-

quinho da Fonseca, e 

desde então publicou 

mais três contos para 

crianças, Os Quatro 

Comandantes da Cama 

Voadora, Um Homem 

Verde num Buraco muito 

Fundo e O Tubarão na 

Banheira, distinguido 

com o Prémio Autor 

SPA/RTP 2010 de 

Melhor Livro Infanto-

Juvenil. Tem livros 

publicados em Itália e 

Marrocos e contos pre-

sentes em antologias e 

revistas literárias em 

Itália, Alemanha, Norue-

ga, Reino Unido, Islân-

dia e Marrocos.  

Livro do Mês 

A noite dos animais 

inventados de David 

Machado. Lê o livro e 

participa no Concurso! 

O questionário encon-

tra-se na tua 

biblioteca. 

SETEMBRO/OUTUBRO 2015 

     Traz um amigo 

- Projeto Educativo 

Encontro com Celina 

Pereira - 23 de outubro -

7ºA e 7ºB - 10h00 

Cantora e escritora cabo-

verdiana. Nasceu na ilha 

da Boavista, desde cedo 

revelou uma grande 

preocupação pela preser-

vação da música do seu 

país. 



 

                          

NOVIDADES 

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.  

Promove a Literacia da Informação criando os meios que facilitam  a transformação do aluno no seu 

próprio agente de aprendizagem. 

A equipa das bibliotecas deseja a toda a comunidade educativa um excelente ano letivo 2015-16. 

Para qualquer sugestão, pode contatar as professoras bibliotecárias do Agrupamento. 
Tel: 212947060 
aveeliasgarcia@gmail..com 
isauracarvalho@sapo.pt 

Bibliotecas Escolares  do AE  Elias Garcia 

Nas Bibliotecas  

Elias Garcia 

Aprenda e sorria! 

Equipa das BE  
AE Elias Garcia 

Estamos na 

web: blog 

Elias .com 

facebooK 

twitter 

EB Elias Garcia 
Rua Manuel Parada 2819-505 
SOBREDA 

Encontras estes títulos e 

muitos mais, nas tuas 

BIBLIOTECAS!!! 

 

Sugestões  de  

Leitura  do Autor  

em Destaque - 

David Machado  

 

 

EB Miquelina Pombo 
Rua Dr. Alberto Araújo 2815-811 
SOBREDA 

EB da Sobreda 
Rua Alto do Índio 2815-625 
SOBREDA 


