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A BE Informa...
Projetos dinamizados pela BE
Jornal Escolar - Publicação do número 48
Projetos de Intercâmbio - Escolas de Moçambique
Direitos Humanos - Kits de Aula - todos os ciclos
Comunidade de Leitores - Chá com letras
Biblioteca Digital - Novas obras

Livros e Escritores a não perder
Mais de 15 anos - Paulina Chiziane

Primeira escritora moçambicana a publicar um romance - A
balada de amor ao vento. Em 2003 ganha o Prémio
José Craveirinha de Literatura e em 2014 é agraciada pelo
Estado português com o grau de Grande Oficial da Ordem
Infante D. Henrique, como reconhecimento pelo mérito da sua
obra.

Dos 13 aos 15 - Isabel Allende
Nascida no Peru, com nacionalidade Chilena e Norte Americana, é uma das mais consideradas escritoras Latino-americanas.
Recebeu vários prémios e em 2020 vence o Prémio Liber, um
reconhecimento da sua longa e brilhante carreira. A cidade dos deuses selvagens é um dos seus livros juvenis mais famosos.

Dos 10 aos 12 -Maria Teresa Maia Gonzalez
Escritora portuguesa, autora de histórias infantis, fábulas,
poesia, contos, teatro, crónicas e ficção para adultos. Foi
nomeada entre 2016 e 2019 para o Prémio Alma e em 2017
para o Prémio Ibero-Americano de Literatura Infanto-juvenil.
O seu livro O guarda da praia foi escolhido para a final
concelhia do concelho de Cascais (2.º ciclo).

Dos 4 aos 7 anos - Becky Bloom
Escritora e arquiteta grega, tem os seus livros para
crianças traduzidos em mais de 25 línguas. O seu livro
Um Lobo Culto é o mais conhecido em Portugal.
Catálogo Online da BE - https://rbec.cascais.pt/Pacweb

Cascais Cultural
Em voz alta, os nossos poetas
19 dezembro a 15 janeiro | António Franco-Alexandre
16 janeiro a 12 fevereiro | Fernando Assis Pacheco
Agenda Cultural - https://360.cascais.pt/pt/agenda

Dias Comemorativos
1– Dia Mundial da Paz
18 - Dia Internacional do riso
27- Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto

Novas Publicações - Blogue da BE
Boletim Biblioteca em Rede (2/12)
Concurso Escreve uma carta (2/12)
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3/12)
Campanha Diga/Não Diga (3/12)
Dia Internacional dos Direitos Humanos (10/12)
Dia Internacional dos Migrantes (18/12)
Viva a biblioteca - Projeto do 4.º ano (18/12)
Resultados do Concurso Escreve uma carta (18/12)
Semana S, sensibilizar para... (18/12)
Concurso Nacional de Leitura - finalistas (19/12)
Novos recursos informáticos (20/12)
Projeto Cas`cão (22/12)
Projeto Leitura a 4 patas - Boas festas (23/12)
https://bibliotecaaefga.wordpress.com

Maiores de 15 anos
Alunos/ Professores/ Funcionários/ Famílias
Chá com Letras - Comunidade de Leitores Online
A balada de amor ao vento - Paulina Chiziane

No próximo mês de fevereiro, em data e hora a combinar, vamos
todos juntos, cada um em sua casa, mergulhar nesta aliciante
obra e conversar sobre ela online
Inscreve-te até ao dia 15 de janeiro para o email creesfga@gmail.com, indica o teu endereço de email e se necessitas de
um exemplar do livro.

Para alunos de todos os ciclos

Queres ver os teus trabalhos publicados no Livro da Escola, Manta de Retalhos? Entrega na biblioteca ou ao teu diretor de turma,
até ao final de fevereiro, os teus melhores textos e/ou desenhos.

Tira Dúvidas Online

(via Zoom)

Todas as 4.ª feiras, entre as 16.30 e as 17.10, apresenta as tuas dúvidas sobre recursos digitais. Liga-te
através de https://us04web.zoom.us/j/76672176073?
pwd=YWNFdVVaZ2lubndQd1ZHTWsrekl1QT09

