
Biblioteca - Recursos Digitais AEFGA 
 

Recursos Digitais - Plataforma Moodle / Blogue 
https://esfga.pt/moodle/course/view.php?id=756  
https://bibliotecaaefga.wordpress.com/ed/ 
 

Catálogo de Livros Digitais  
https://bibliotecaaefga.wordpress.com/biblioteca-digital/ 
 

Tira Dúvidas Online (via Zoom) 

Alunos e Encarregados de Educação 
 

2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, entre as 15.00 e as 16.00, apresenta 
as tuas dúvidas sobre recursos digitais. 

 https://us04web.zoom.us/j/6657226460?
pwd=aElTYy9sQW5vTVdKOUdYZVMycVZNQT09 

ID da reunião: 665 722 6460 
Senha de acesso: 5SgmIy  

Dias Comemorativos 
2 - Dia Internacional do Livro Infantil 

22 - Dia Mundial da Terra 
23 - Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor 

Concurso PandeMedia 
Todos os ciclos  

 

A Biblioteca vai promover um concurso sobre o tema  
A minha experiência com os media em tem-
pos de pandemia. Os  alunos poderão apresentar 
trabalhos em 3 formatos - Vídeo, Podcast ou Texto. 
Será premiado o melhor trabalho na modalidade de Tex-
to. Os melhores projetos de Vídeo e Podcast  serão 
enviados para o Concurso Nacional Media@ção.  
Contacta a tua biblioteca (biblioteca@aefga.pt) e 
inscreve-te!  

Consulta o regulamento no Blogue da Biblioteca 
https://bibliotecaaefga.wordpress.com/ 

Publicações de Março 
Boletim Biblioteca em Rede (1/3) 
Chá com Letras (5/3 e 11/3) 
Concurso Nacional de Leitura (9/3) 
Oeiras Internet Challenge Nacional (11/3) 
Clubes de Leitura (15/3) 
Viagens com a Biblioteca  (1/3, 8/3, 15/3 e 22/3) 
Recursos Digitais - Atualização (18/3) 
Dia do Pai (19/3) 
   Dia Mundial da Poesia (21/3) 
       Regulamento Concurso PandeMedia (26/3) 

https://bibliotecaaefga.wordpress.com 
Blogue da Biblioteca 

 
Aqui podes encontrar inúmeros recursos e desco-
brir os projetos e as atividades desenvolvidas pelas 
bibliotecas do teu agrupamento.  

EM DESTAQUE - CLUBES DE LEITURA  

Livros e Escritores a não perder  
 

Chico Buarque  
Nasceu no Rio de Janeiro em 1944. Compositor, cantor e ficcionista, 
é um dos mais célebres e admirados artistas de língua portuguesa.  
Publicou livros infantis, romances e peças de teatro. Recebeu vários 
prémios e, em 2019, viu a sua obra literária reconhecida pelo Prémio 
Camões, a mais alta distinção para autores de língua portuguesa.  
 

Para os mais velhos - Budapeste e O Irmão Alemão 
 

Uma personagem dividida entre duas cidades, duas línguas, 
dois livros, duas mulheres.             . 
Combinando profundidade e sentido de humor, este romance de 
Chico Buarque ganhou o Prémio Jabuti em 2003 e o IV Prémio 
Passo Fundo Zaffarie Bourbon de Literatura, em 2005.  
 

Aos 22 anos Chico Buarque descobriu que tinha um irmão 
alemão. Quase cinco décadas depois da descoberta, Chico Buar-
que decidiu fazer da existência desse irmão o tema deste  
romance. A narrativa envolve o leitor num enredo em que 
realidade e devaneio se confundem permanentemente.  

 

Para os mais novos - Os Saltimbancos e o Chapeuzinho Amarelo 
 

Quatro bichos que, sentindo-se ameaçados e explorados por 
seus donos, resolvem fugir para a cidade em busca do 
sonho de formar um conjunto musical. A obra é inspirada 
em Os músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm.  
 
Chapeuzinho é uma bela menina que sofre de um mal 
terrível: sente medo do medo.  
Considerado um clássico da literatura infantil brasileira, a 
obra ganhou o Prêmio Jabuti, em 1998.  

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

Boletim Mensal  
Comunidade 

Abril 
A BE Informa... 
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