Biblioteca Escolar
COMO FAZER UMA BIOGRAFIA SIMPLES
Que tenho de fazer?

1.
Escolher alguém que se tenha
distinguido (escritor, político, artista
plástico, desportista…)

Que quero saber?
Fazer um relato da vida das autoras da colecção “Uma
Aventura” (biografia)
1.

Coleção editada pela Caminho
2.
Recolher informação sobre a(s)
pessoa(s) de quem quero fazer a
biografia
2.1. Entrevistas concedidas pela(s)
própria(s) ou por quem a(s) conheça
2.2. Consulta de jornais, revistas ou
outras publicações

2.

3.
Registar a informação
3.1. Data e local de nascimento

3.
3.1. Ana Maria Magalhães (A.M.) – 14/04/46 – Lisboa
Isabel Alçada (I.A.) – 29/05/50 – Lisboa

3.2. Percurso académico e profissional

3.2.

2.1. Testemunho de uma amiga comum
2.2. “Almanaques” edições CAMINHO

A.M. – Licenciatura em Filosofia – Universidade
de Lisboa
I.A. – Licenciatura em Filosofia – Universidade de Lisboa.
Mestrado em Ciências da Educação – Universidade de
Bóston
Preparação para Doutoramento – Universidade de Liège
A.M. – Professora de Português e História de Portugal ,
Técnica do Ministério da Educação
Responsável pelas publicações juvenis da Expo`98
I.A. - Professora de Português e História de Portugal,
Técnica do Ministério da Educação,
Professora da Escola Superior de Educação de Lisboa
3.3. Publicações
3.3.
Publicam em conjunto, a partir de 1982, entre outras
* Uma Aventura…
* Viagens no tempo
* Histórias e lendas da Europa
* Histórias e lendas da América
* História dos Jerónimos
* Países sem Fronteiras
* A Europa dá as mãos
* Portugal na Europa
3.4. Colaborações

3.4. Jornais e revistas

3.5. Gostos e interesses

3.5.
A.M. – Leitura, família, cinema, praia…
I.A. – Leitura, família, música e praia…

4. Fazer o relato*

4.Biografia
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada nasceram em Lisboa, a
primeira, em Abril de 1946 e a segunda, em Maio de 1950.
Estudaram na Faculdade de Letras da universidade de Lisboa
onde se licenciaram em Filosofia.
Mais tarde, Isabel Alçada foi para os estados Unidos e fez,
em Bóston, o Mestrado em Ciências da Educação e depois a
preparação para o doutoramento na Bélgica.
Ambas se têm dedicado ao ensino do Português e da História
e, atualmente, Isabel é professora na escola Superior de
Educação de Lisboa.
Ana Magalhães foi responsável pelas publicações juvenis da
EXPO98.
Têm também dado a sua colaboração a vários
departamentos do Ministério da Educação.
A partir de 1982, começam a publicar, em conjunto, livros
para jovens na coleção “Uma Aventura” que tiveram enorme
êxito entre os seus leitores. Esse êxito animou-as a prosseguir e
surgem outras publicações. Têm hoje uma vasta obra que inclui:
ficção, histórias e lendas, História e em que se pode sempre
reconhecer a sua constante preocupação em transmitir
conhecimentos, mas sobretudo, em criar nos jovens o gosto
pela leitura.
Entre os seus interesses e preferências encontram-se a
leitura, o cinema, a música…Gostam da vida em família, de ir à
praia e estão sempre disponíveis para falar com os jovens nas
escolas do seu país. Com eles dialogam com a mesma
facilidade e clareza com que para eles escrevem.

* relato é um texto que descreve factos
observados, de interesse social e
requer rigor nos dados apresentados

Biografia pode ser o relato de um ou vários momentos da vida de alguém.

