
15 de março
3ª feira

16 de março
4ª feira

Dramatização do conto 
“O sapo apaixonado”

14 de março
2ª feira

Construção de uma história 
coletiva pelas sete turmas da 
escola 

“Tertúlias de poesia” 

17 de março
5ª feira
Dia Mundial da Saúde Oral

Construção de marcadores de 
livros 

18 de março
6ª feira
Dia Mundial da Poesia

Baú das Histórias 

Participação do concurso “Conta-nos uma história” 

10ª  na da LeituraSema
14 a 18 de março de 2016
Elos de Leitura

Organização
Bibliotecas Escolares Centro de Recursos Educativos

EB1 S. João do Estoril 

Na 10ª edição da Semana da Leitura, 
convidam-se as escolas a celebrar a leitura, 
o prazer de ler e a criarem momentos de 
reflexão em torno de questões atuais e 
determinantes, como a globalização e a 
complexidade de um mundo heterogéneo, 
desenvolvendo Elos de leitura, A leitura 
suporta e ilustra a diferença, o pluralismo e a 

multiculturalidade, criando elos de 

informação e de compreensão que nos 

ajudam a lidar com a heterogeneidade da 
Humanidade e a aceitarmos valores 
universais, unindo-nos em torno dos direitos 

humanos, na construção de sociedades 

inclusivas. (Plano Nacional de Leitura) 



14 de março
2ª feira

15 de março
3ª feira

10h20 - 10h40
Abertura da Semana da Leitura:
- Momento musical/leitura 
ao vivo
11h40 - 12h20 - 
“A rapariga que roubava livros”
Professor Jorge Alves
14h30 - 15h30 
Encontro com História 
Ricardo Frade

10h40 - 11h20
Encontro com História com a 
escritora Patrícia Rodrigues

16 de março 17 de março
5ª feira

18 de março
6ª feira

10h20 - 10h40
Leitura ao vivo

13h30 
“Os Livros da Minha Vida”
Professor Tierri Cachado

10h40 - 11h20
4ª feira

11h00 - 11h15
“15 Minutos de Leitura

14h30 WorkShop Livros
Miniatura - dinamizador
João Lizardo-local.Biblioteca
Municipal

“Os Livros da Minha Vida”
Professora Paula Néo

Programa

14h30 -16h30 
QUERCUS - Palestra
A Floresta Poruguesa

17 de março
5ª feira

18 de março
6ª feira

“15 Minutos de Leitura”

10h40 -13h30 
ICNF (Instituto Conservação
da Natureza e Florestas) - 
Palestra A Floresta
Autóctone Engº Rui Queiroz
/Turmas 5ºA,B; 8ºA,B

11h30 - 13h30
Ajudaris
Apresentação de livros 
produzidos por jovens 
escritores - Leitura de contos
sobre alimentação

16 de março
4ª feira

11h00 - 10h15 

16 de março 17 de março
5ª feira

18 de março
6ª feira4ª feira

09h00 - 09h30
Uma história por dia nem
sabe o bem que lhe faria
História animada  contada 
por encarregado de educação

Sala Vermelha

09h30 - 10h30
Pequenos Poetas

11h00 - 11h15
“15 Minutos de Leitura”

15h00 - 16h00
História partilhada

09h00 - 09h30
Uma história por dia nem
sabe o bem que lhe faria
História animada  contada 
por encarregado de educação

Sala Vermelha

09h00 - 09h30

Dramatização da “Carochinha”
1ºano
Sala Vermelha
14h00 - 14h30
Lengalengas
Sala Amarela

09h00 - 09h30
Uma história por dia nem
sabe o bem que lhe faria
Sala Vermelha
História animada  contada 
por encarregado de educação

11h00 - 12h00
Leitura de contos tradicionais
portugueses
4ºano

15h00
Exposição das ilustrações 
realizadas para a história
partilhada
Hall do bloco A da EB1 da 
Galiza 1 

Informação sobre atividade 15 minutos 
de leitura: 
Para que o procedimento seja idêntico 
em todo o Agrupamento pede-se a 
atenção para os seguintes aspetos:
1 - No dia 16  às 11h00 será ouvido um 
toque que inicia o período de leitura e às 
11h15 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 devida;
3 - Agradecemos que todos os 
par t ic ipantes  que informem o 
coordenador da biblioteca, através do 
email bilioteca.essje@gmail.com,sobre 
como correu a adesão à iniciativa;
4 - Os alunos e professores que não 
tenham nesse momento aulas podem, se 
assim o desejarem, dirigir-se à 
biblioteca a fim de lerem naquele 
espaço.
5 - Os pedidos de esclarecimento sobre 
esta iniciativa podem ser dirigidos aos 
professores bibliotecários.

EB 2,3 da Galiza 

EB1 C/JI Galiza 

Biblioteca Escolar da ESSJE 

14 de março
2ª feira

15 de março
3ª feira

História partilhada

09h30 - 10h00 
Uma história por dia nem sabe
o bem que lhe faria

09h00 - 09h30
Uma história por dia nem sabe o 
bem que lhe faria

Sala Vermelha
09h00 - 09h30
Contas tu ou conto eu

Sala Amarela

História partilhada
15h00 - 15h30

História animada  contada 
por encarregado de educação
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