
Projetos dinamizados pela BE 
Concurso Nacional de Leitura - Fase de Escola - lança-
mento do concurso e divulgação das obras 
Leitura a 4 patas - início do projeto 
Educar para os Media - Kits de Aula - todos os ciclos 
Biblioteca na Plataforma Moodle - Alunos - Recursos 
digitais, vídeos, jogos, dossiês temáticos… 

 https://esfga.pt/expsitenovo/ano-letivo-2020-2021-
planeamento-semanal/ 

Cascais Cultural   
Ciclo Grandes Obras da Literatura Universal -14 Nov - 17h00  

Ulysses, de James Joyce, por António Feijó  

Só para Alunos 
Todos os ciclos 

    Concurso Nacional de Leitura 
Estão abertas as inscrições para a fase de escola do Con-
curso Nacional de Leitura. Se és do 2.º ciclo, 3.º ciclo ou 
do Secundário e estás interessado em participar, inscreve-te com 
o teu professor de Português ou na Biblioteca. Serão apurados 2 
alunos por ciclo para representar a escola na fase concelhia. Se 
és do 3.º ano ou do 4.º ano e estás interessado em participar, 
inscreve-te com o teu professor. Serão apurados 5 alunos no 
total das escolas do agrupamento.  

3.º Ciclo e Secundário  
 Concurso Alfredo da Silva - Concurso promovido pela 

Fundação Amélia de Melo e pelo Ministério da Educação - Podes 
competir em três áreas distintas: Escrita, Vídeo ou Fotografia  

e Desenho, Pintura ou Escultura. Prémios fabulosos!  
Se estás interessado contacta a professora Teresa Freitas 

(coordenadora da biblioteca) 
Regulamento - https://alfredodasilva150anos.pt/regulamento/ 

Agenda Cultural - https://360.cascais.pt/pt/agenda 

Catálogo Online da BE - https://rbec.cascais.pt/Pacweb 

Novas Publicações - Blogue da BE 
Boletim Biblioteca em Rede (2/10) 
Dia do professor (5/10) 
Livros que nos fazem crescer (6/10) 
Louise Glück - Nobel da Literatura 2020 (15/10) 
Dia Internacional do Combate ao Bullying (20/10) 
A biblioteca vai à sala - pré- escolar (21/10) 
Concurso Alfredo da Silva (23/10) 
Dia das Bibliotecas Escolares (26/10) 
À Descoberta da BE (30/10) 
  A Teca faz 3 anos (31/10) 

https://bibliotecaaefga.wordpress.com 

Tira Dúvidas Online (via Zoom) 

Todas as 4.ª feiras entre as 16.30 e as 17.10 apresen-
ta as tuas dúvidas sobre recursos digitais. Liga-te 
através de - https://us04web.zoom.us/j/76672176073?

pwd=YWNFdVVaZ2lubndQd1ZHTWsrekl1QT09  

 

  Boletim Mensal  
Comunidade 

 

 Novembro 
  A BE Informa... 

Livros e Escritores a não perder  
Mais de 15 anos - Markus Zusak 

Escritor australiano de ascendência alemã. Um dos romancis-
tas mais inovadores e poéticos da atualidade. Escreveu A 
Rapariga que roubava livros considerado fenómeno 
literário e best-seller internacional.                                     
Selecionado para o concurso de leitura - Secundário  

Dos 12 aos 15 -  Carla Maia de Almeida 
Jornalista e escritora portuguesa. Escreve essencialmente para 
crianças e jovens. O seu livro Irmão Lobo foi nomeado para 
o Prémio Autores SPA e contemplado com o Prémio Fundación 
Cuatrogatos.   

Selecionado para o concurso de leitura - 3.º Ciclo  

Dos 10 aos 12 - Alexandre Honrado  
Autor premiado e de referência na literatura para crianças e 
jovens é, também, jornalista, dramaturgo e investigador.   A 
família que não cabia dentro de casa é um dos seus 
livros mais divertidos.                                          
Selecionado para o concurso de leitura - 2.º Ciclo  

Dos 6 aos 10 anos - Rita Taborda 
Escritora, crítica literária e professora portuguesa. Escreve 
essencialmente poesia e literatura infantil. O seu livro     
A Verdadeira História de Alice recebeu o Prémio 
B r a n q u i n h o  d a  F o n s e c a .                                                                                                                                              
 Selecionado para o concurso de leitura - 1.º Ciclo  

 Dias Comemorativos 
5 - Dia Internacional contra o Bullying na Escola   

5 - Dia Mundial do Cinema 
11 - Dia de S. Martinho 

16 - Dia Internacional da Tolerância 

Livros a concurso 
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