
8ª Edição da Semana da Leitura

PROGRAMA

Local

ESSJE

17 de março
2ª feira

18 de março
3ª feira

Abertura da Exposi-

ção

Literatura Portuguesa

Os Livros e a sua épo-

ca

Biblioteca

17 a 21 março

Os Livros da Minha

Vida 

Escritora Telma Faria

Biblioteca

12h35 - 13h20

19 de março
4ª feira

20 de março
5ª feira

21 de março
6ª feira

15 Minutos de 

Leitura* (Comuni-

dade escolar)

10h45m - 11h00m

Encontro com o escri-

tor Richard Towers;

Auditório Ana

Ribeiro

16h55m - 18h30

Maratona da Poesia

Dia Internacional da 

Poesia

Biblioteca

8h30 - 17h00

Sorteio do Livro

Os Maias

Biblioteca

16h55

**

***

      De 17 a 21 de março de 2014 realiza-se a 

8ª edição da Semana da Leitura, centrada no

tema da Língua Portuguesa, que celebra os 800 

a n o s  d o  c o n h e c i m e n t o  d o s  t e x t o s  m a i s  

antigos  da nossa Língua. As Bibliotecas Escolares 

do Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril 

associam-se uma vez mais a esta iniciativa promo-

vida pelo Plano Nacional de Leitura e sob o tema 

“Bons livros provocam os melhores sorrisos”,  convidam 

toda a comunidade educativa a part icipar 

nas diversas atividades que se divulgam no presente 

programa.

1 - No dia 19 às 10h45 será ouvido um toque que inicia o período

 de leitura e às 11h00 um novo toque para encerrar a iniciativa;

2 – Todos os participantes devem levar para a ocasião um livro à 

sua escolha ou requisitar um na biblioteca com antecedência de-

vida;

 Agradecemos que todos os participantes  que informem o coor-

denador da biblioteca, através do email biblioteca.essje@gmail.com, 

sobre como correu a adesão à iniciativa;

3 –

4 - Os alunos e professores que não tenham nesse momento aulas, 

poderão se assim o desejarem dirigir-se à biblioteca a fim de lerem 

naquele espaço.
.

     Os esclarecimentos sobre esta iniciativa podem ser dirigidos aos 

professores bibliotecários.
.

A Maratona da Poesia é uma atividade que consiste na leitura ao 

vivo, no espaço da biblioteca, de poemas escolhidos pelos próprios

participantes. A leitura dos poemas não poderá ultrapassar os 5 

minutos. 

 Sorteio do Livro de Eça de Queirós Os Maias, edição encader-

nada do Círculo de Leitores, será feito de entre quem tenha partici-

pado em pelo menos uma atividade da Semana da Leitura realiza-

da na Escola Secundária. Para o efeito os interessados devem dar

 o seu nome na biblioteca da Escola Secundária.

**

***

Celebra connosco a Leitura 
e a Língua Portuguesa

17 a 21 de março

Bons livros provocam os melhores sorrisos



Local

“Juntos escrevemos” 
Construção de um 
livro colaborativo

17 de março
2ª feira

18 de março
3ª feira

“ O livro da minha
 vida”Apresenta-
ção dos livros pre-
feridos dos alunos

19 de março
4ª feira

20 de março
5ª feira

21 de março
6ª feira

15 Minutos de

 Leitura (Comu-

nidade escolar)

 

10h45m - 11h00m

*
"Kiko, o dentinho 

de leite" 

Atividades diversas

Construção da

 "Árvore da Poesia"

Local

EB1 C/JI GALIZA 1

Dramatização 

da história “A 

Branca de Neve 

e os Sete Anões”

Sala Azul

9h30 - 10h30

17 de março
2ª feira

18 de março
3ª feira

Dramatização e 

ilustração da histó-

ria “O Sapo Apaixo-

nado”

1º ano

9h30 - 10h30

 

Animação do con-

to, ilustração e dra-

matização  da histó-

ria “ A Princesa Bai-

xinha”

2º ano

11h - 12h30

19 de março
4ª feira

20 de março
5ª feira

21 de março
6ª feira

Concurso de  Leitura

3º ano

11h  - 12h30

Leitura de ima-

gem e dramatiza-

ção simples da 

história “O Capu-

chinho  Vermelho”

Sala Vermelha

9h30-10h15

"15 minutos de

 leitura"

10h45 -11h

Concurso de Lei-

tura

4º ano

14h - 15h

Dramatização de 

um poema de 

Sidónio Muralha

Sala Amarela

9h30 - 10h30

EB2,3 DA GALIZA

Local
17 de março

2ª feira
18 de março

3ª feira

Leituras em Vai e 

Vem - Apresentação

 de livros da turma A 

do 9º ano

8h20m – 9h50m

 

Projeto MAPRO Pales-

tra sobre aves mari-

nhas 

Turmas 5ºA e 5ºB

Os Livros da Minha 

Vida - Professora Re-

gina Roxo

Turmas do 8º A e 8º C

10h10m - 11h50m

19 de março
4ª feira

20 de março
5ª feira

21 de março
6ª feira

15 Minutos de

 Leitura (Comuni

dade escolar)

10h45m - 11h00m

Leituras em Vai e

Vem – Apresen-

tação de livros 

da turma A do

 7º ano

11h50m -13h20m

ICNF – Instituto de con-

servação da Natureza

 e das Florestas – 

Palestra 

Turmas do 8º A e 8ºB

10h10m – 11h10m

Encontro com o escri-

tor Richard Towers;

15h25m -16h30

Concurso de leitura

10h10m - 11h50

2º e 3º ciclo
As inscrições nas diversas atividade devem ser realizadas nas res-

petivas bibliotecas escolares 

Informações Importantes:

15 Minutos de Leitura:

Para que o procedimento seja idêntico  em todo o Agrupamento 

pede-se a atenção para os aspetos referidos na contracapa (1-4).

*

8ª Edição da Semana da Leitura

EB1 C/JI GALIZA 1

EB1 de

São João 

do Estoril

PROGRAMA
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