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Neste ano em que a escola festeja os seus 40 anos, a equipa das bibliotecas do agrupamento de escolas 

Elias Garcia - Sobreda deseja a todos um bom ano escolar aconchegado por  ótimas leituras. 

AtividadesAtividades  

Outubro mês internacional das bibliotecas escolares 
Tema para 2012  

Bibliotecas escolares: uma chave para o passado, presente e futuro 

PROGRAMA 

Livro do Mês  

O beijo da palavrinha de MIA COUTO 
Responde às seguintes questões e ganha um  

prémio: 

1.Quem era Maria Poeirinha? 

2.O tio Jaime atribuía a solidão a quê? 

3.Como é que o irmão Zeca Zonzo mostrou o mar 

à menina? 
 

PROJETO SOBE 

Saúde oral e bibliotecas 

        Encontro com Andreia Garcia para apresentar   

        Os segredos de Brich - Os cavaleiros brancos 
 

        BibEli@sPaper  e MicasPaper - circuito da  

        Biblioteca de 1 a 16 de outubro ( Pré, 1º e 5º anos) 
 

       Dia 22 de outubro - maratona de Leitura - 22 de  

       outubro dia internacional da BE 
 

       Hora do Conto -  Por onde é a escola?  

       De Álvaro  Magalhães 

        

PARTICIPAÇÃO na COMEMORAÇÃO dos 40 ANOS da EB ELIAS GARCIA 



Autor em Destaque 

Mia Couto 

Mia Couto nasceu na Cidade da Beira (Moçambique) em 1955, filho de uma família de 
emigrantes portugueses. Publicou os primeiros poemas no "Notícias da Beira", com 14 
anos. Em 1972, deixou a Beira e partiu para Lourenço Marques para estudar Medicina. 
A partir de 1974, começou a fazer jornalismo, tal como o pai. Com a independência de 
Moçambique, tornou-se diretor da Agência de Informação de Moçambique (AIM). Diri-
giu também a revista semanal "Tempo" e o jornal "Notícias de Maputo". 

Em 1985 formou-se em Biologia pela Universidade Eduardo Mondlane. Foi também 
durante os anos 80 que publicou os primeiros livros de contos. Estreou-se com um 
livro de poemas, "Raiz de Orvalho" (1983), só publicado em Portugal em 1999. 
Depois, dois livros de contos: "Vozes anoitecidas" (1986) e "Cada Homem é uma 
Raça" (1990).Em 1992 publicou o seu primeiro romance, "Terra Sonâmbula". A par-
tir de então, apesar de conciliar as profissões de biólogo e professor, nunca mais dei-
xou a escrita e tornou-se um dos nomes moçambicanos mais traduzidos: espanhol, 
francês, italiano, alemão, sueco, norueguês e holandês são algumas línguas. Outros 
livros do autor: "Estórias Abensonhadas" (1994); "A Varanda do Frangipa-
ni" (1996); "Vinte e Zinco" (1999); "Contos do Nascer da Terra" (1997); "Mar me 
quer" (2000); "Na Berma de Nenhuma Estrada e outros contos" (2001); "O Gato 
e o Escuro" (2001); "O Último Voo do Flamingo" (2000); "Um Rio Chamado Tem-
po, Uma Casa Chamada Terra" (2002). "O Fio das Missangas" (2004) é o seu últi-
mo livro de contos. 

Em 1999 foi vencedor do prémio Vergílio Ferreira pelo conjunto da obra, um dos mais conceitua-
dos prémios literários portugueses. Em 2001, recebeu também o Prémio Literário Mário António 
atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian por "O Último Voo do Flamingo" (2000).  
http://lugardaspalavras.no.sapo.pt/prosa/mia_couto.htm 

 
 

 
Título: O beijo da Palavrinha 

Autor: Mia Couto 

Cota: 82-3 COU 

Existe na BE? Sim 

Comentário:  Vem descobrir Maria Poeirinha, a menina que nunca 

vira o mar. 
                                              

 

 

 

Título: Harry Potter e o cálice de fogo  

DVD 243 

Existe na BE? Sim 

 

Comentário: Vem sentir a magia desta história fantástica! 

Consulta os sites das tuas BE e participa nas atividades!!! 
http://becre-eliasgarcia.blogspot.com 
http://moodle.ebijieliasgarcia.edu.pt/course/view.php?id=22 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001575014420 
http://twitter.com/bibelias 
 

  LIVRO do  MÊS 

  FIlME do MÊS 

http://becre-eliasgarcia.blogspot.com/
http://moodle.ebijieliasgarcia.edu.pt/course/view.php?id=22
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001575014420
http://twitter.com/bibelias


NovidadesNovidades    
Procura estes títulos e muitos 

mais, nas tuas Bibliotecas! 

REVISTAS/DVDsREVISTAS/DVDs 

                                        
               
  
 
 
                              

 

 

 

 

 

Notícias Notícias   

   CIDADANIA  

     

 

TEMAS do PROJETO EDUCATIVO 

CIDADANIA 

ENERGIAS 

 

SUGESTÕES  de LEITURA 

VI CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO PNL 

Dias 2 e 3 de outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian. ENTRADA LIVRE! 

Laços de Bibliotecas 

Encontro de Biblio-

tecas Escolares e 

Municipais 

Auditório  da ES 

Vergílio Ferreira,  

26-09-12 

 LIVRO USADO, LIVRO DOADO 
Campanha de recolha e de distribuição de manuais escolares 

adotados.  

Não sabes o que fazer com os teus manuais usados?  Podes 

entregá-los na tua BE e ajudar um colega mais necessitado.  
O ambiente também agradece! 

http://4.bp.blogspot.com/-E3EAsfdUaPk/UFL1B5r8ZSI/AAAAAAAAB50/kJlWsE2FwtM/s1600/M3170001.JPG

