
Projetos dinamizados pela BE 
Concurso Nacional de Leitura - Provas da fase de escola 
Campanha Diga / Não Diga - Lançamento da Campanha 
Direitos Humanos - Kits de Aula - todos os ciclos 
Semana S - Escola Sem Bullying   
Uma carta a um amigo - Concurso 

Cascais Cultural  
 Exposição sobre a pianista Maria da Graça Amado da Cunha 

Museu da Música Portuguesa - Casa Verdades de Faria 
Até 31 de dezembro 

Só para Alunos 
Pré-Escolar / 1.º Ciclo / 2.º Ciclo /3.º Ciclo 

Concurso Uma carta a um amigo 
O Natal está a chegar e neste período difícil de pandemia não 
vais poder estar com alguns dos teus melhores amigos e familia-
res. O nosso desafio é que escrevas uma carta e a envies. Faz 
uma cópia e entrega ao teu professor (pré-escolar e 1.º ciclo) ou 
envia para a biblioteca ( creesfga@gmail.com ), até ao dia 15 
de dezembro. Os melhores trabalhos serão publicados no jornal 
do agrupamento e no livro da escola, Manta de Retalhos. 

Secundário 
Concurso Ensaio Filosófico  

Queres Participar? Contacta a Biblioteca ou o teu professor de 
Filosofia. Mais informações em: https://apfilosofia.org/eventos/
ensaio-filosofico-no-ensino-secundario-7-a-edicao/ 
 

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 (2/11) 
Dia Internacional Contra a Violência e Bullying (5/11) 
Concurso Nacional de Leitura (9/11) 
Projeto Cas`cão (12/11) 
Projeto Leitura a 4 patas (12/11) 
Dia Internacional da Tolerância (16/11) 
Vamos a Votos! - Projeto do 2.º ano (17/11) 
A Biblioteca vai à sala! (18/11) 
Dia da Filosofa - Concurso Ensaio Filosófico (19/12) 
Dia Nacional da Cultura Científica (20/11) 
Resultados do Concurso Animalia (20/11) 
Maratona de cartas - Amnistia Internacional (25/11) 
 

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 

 

Dezembro 
A BE Informa... 

Livros e Escritores a não perder  
Mais de 16 anos - Olga Tokarczuk 

        
 

De nacionalidade polaca, é uma das maiores escritoras da 
atualidade. Venceu o Prémio Nobel da Literatura em 2019.    
Outrora e outros tempos é um dos seus romances 
mais conhecidos em Portugal. 

Dos 13 aos 15 -  José Eduardo Agualusa 
Escritor e cronista angolano com diversas obras pre-
miadas para adultos, jovens e crianças. A vida no 
céu é um excelente romance para adolescentes. 

Dos 8 aos 12 - Richard Zimler 
Jornalista, professor e escritor, nascido nos Estados Unidos 
da América, tem um grande número obras premiadas para 
adultos e crianças. Desde 2002 que tem nacionalidade 
portuguesa. O seu mais recente livro infantil, O cão que 
comia a chuva, com ilustrações de Júlio Pomar, ven-
ceu o Prémio Bissaya Barreto, em 2018. 

Dos 4 aos 7 anos - Benji Davies 
Escritor, ilustrador e realizador de animação inglês.  
O seu livro A Baleia recebeu em 2014 o Prémio 
Oscar's First Book.  

 

 Dias Comemorativos 
1– Dia Mundial da Luta Contra a Sida 

3 - Dia Internacional das Pessoas com Deficiência  
10 - Dia Internacional dos Direitos Humanos 

A mudança começa em nós! Apoia esta causa! 
Maratona de Cartas — Amnistia Internacional 

Acede ao link - https://www.amnistia.pt/vencemosjuntos/, 
insere o código do Agrupamento KK99 e assina.  
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