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INTRODUÇÃO 

No inicio do ano letivo 2012/2013, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, em parceria com as 

bibliotecas escolares do município de Oliveira de Azeméis, delineou um programa de promoção do 

livro e da leitura pautado no género epistolar – a carta e do qual destacamos as seguintes 

iniciativas: 

Twitter 150 Anos de Amor de Perdição – Esta ação teve como objetivo assinalar as comemorações 

dos 150 anos da obra Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. Inúmeras turmas, desde o pré-

escolar ao 1º ciclo, aderiram ao desafio e foram criados 73 tweets, tendo como ponto de partida as 

cartas de amor de Simão e de Teresa. 

Semana da Leitura 2013 - Foi num ambiente festivo que, de 4 a 8 de março, a biblioteca municipal 

e as bibliotecas escolares celebraram a leitura, convidando a comunidade educativa e a 

comunidade em geral a participar num vasto leque de ações em torno do género epistolar. 

Das iniciativas implementadas quer individualmente quer coletivamente (convidado da leitura, 

oficinas, exposições, mostras documentais, dramatizações, concursos) realçamos o projeto 

interconcelhio P.S. Escreve-me que se estendeu até maio e teve como objetivo principal promover 

o intercâmbio cultural, histórico e social entre turmas das escolas da região do Entre Douro e 

Vouga, através da escrita e da troca de correspondência. Este projeto contou com a participação 

de turmas dos diferentes níveis de ensino dos municípios de Oliveira de Azeméis, Arouca, S. João 

Madeira e Santa Maria da Feira, envolvendo 1347 alunos.  

O culminar deste projeto pode ser visto e apreciado por todos, nesta mostra, na Exposição P.S. 

Escreve-me. 

A mostra apresenta-se assim à comunidade oliveirense em três espaços distintos: Átrio - Exposição 

P.S. Escreve-me, Sala Polivalente e Secção Infanto-Juvenil – Percursos epistolares nas bibliotecas 

escolares, que o(a) convidamos a visitar. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAJÕES 

 

Ao longo do ano letivo, a temática Carta/Romance Epistolar foi desenvolvida, abrangendo todos os 

níveis de ensino. 

A participação em concursos locais e nacionais, em atividades do PNL, oficinas de escrita e ateliês 

de arte postal, permitiu aos alunos desenvolver competências de literacia da leitura e da escrita, 

utilizando o modelo epistolar. 

Estas atividades culminaram na Semana da Leitura, com a exposição dos trabalhos produzidos 

pelos alunos e a participação de elementos da comunidade educativa. Os alunos interagiram com 

convidados ligados ao mundo da carta/troca de correspondência: carteiros, filatelistas, 

responsáveis dos CTT, columbófilos, entre outros. 

O contacto com correspondência antiga foi um dos pontos altos desta semana, pelo facto de ter 

revelado realidades de outras épocas. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FERREIRA DA SILVA 

 

No âmbito da temática escolhida pela Rede de Bibliotecas Escolares de Oliveira de Azeméis 

(RBEOA) para a Semana da Leitura A carta, ao longo do ano letivo 2012/2013, as BE do 

Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva, desenvolveram um trabalho de articulação 

convergindo o seu plano de ação com as áreas curriculares disciplinares e não curriculares 

disciplinares, num trabalho colaborativo com os outros professores, envolvendo toda a 

comunidade educativa, os alunos do pré-escolar, os diferentes níveis de ensino do 1º Ciclo ao 

ensino secundário, os pais/encarregados de educação e familiares, pároco da freguesia de 

Cucujães, Presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Diretor do AVCOA, Vereadores da 

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, profissionais dos CTT, Associação Columbófila, 

escritores… 

No decorrer do ano letivo, foram dinamizadas diversas atividades das quais se destacam o 

Convidado de Leitura, os Momentos de Leitura, os ateliês de escrita criativa e de arte postal, o P.S. 

Escreve-me, concursos e celebração de efemérides e o Selo Comemorativo da Semana da Leitura 

2013. 

A Carta permitiu, sem dúvida, a multidisciplinaridade e um saudável revivalismo no Agrupamento, 

tendo o seu ponto alto, na Semana da Leitura que decorreu de 4 a 8 de março. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO 

  

   

 

 

Semana da Leitura – 2012/2013, de 4 a 8 de março. 

As atividades desenvolvidas, no Agrupamento de Escolas de Ferreira de Castro, em contexto da 

semana da leitura, visaram a promoção da leitura e a divulgação do género epistolar / carta. 

Considerando que o tema MAR foi uma proposta a nível nacional desenvolveram-se ainda outras 

atividades, em que esse tema esteve referenciado. 

Promoção da leitura e da escrita 

Participação em concursos (onde te leva a imaginação, a melhor carta de 2013, Correio da 

amizade, apresentação das Cartas de Félix, construções de acrósticos e de marcadores de leitura, 

minuto da leitura, dramatização/ «Performance de escritores», Concurso Concelhio de Leitura, 

Concurso Nacional de Leitura, Ler Mar, PS escreve-me,…) 

No espaço da BE na sede do agrupamento tiveram lugar diferentes exposições: cartas au autor 

(escritas na sequência do fórum de leitura), rodopio de leituras, Rádios (integrada no II encontro 

de Rádios e TVs escolares), Cartas a Ferreira de Castro (dia aberto), da vida e da obra de Ferreira de 

Castro (dia aberto), Fotos do desporto Kim Ramalho... 

Outras atividades que tiveram lugar no auditório: 

a) entre o dia 4 e 8 de fevereiro desenvolveram-se atividades no âmbito da internet segura; 

neste contexto todos os alunos do 1º ciclo participaram nestas atividades e vieram à 

sede do agrupamento; 
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b) encontro com o ilustrador com João Amaral; 

c) encontro com o escritor Francisco Moita Flores; 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUREIRO 

 

O nosso Agrupamento comemorou durante duas semanas a Semana da Leitura – de 4 a 15 de 

março – com atividades variadas. Demos início à primeira semana com a presença da contadora de 

histórias Ana Caridade, que dinamizou o livro A grande fábrica de palavras de Agnès De Lestrade. A 

escritora Luciana Graça também esteve presente com O Livro dos Corações.  

No âmbito do tema alusivo a esta semana – O Mar – os alunos, sobretudo dos 9º anos e do Curso 

de Educação e Formação, desenharam o cenário A Descrição do Adamastor e moldaram (em pasta 

de açúcar) algumas personagens presentes no referido episódio. 

Alunos de 8º ano participaram num atelier de Arte Postal e no desafio “Cartas em Código”.  

O Núcleo do Ensino Especial ilustrou alguns poemas sobre O Mar e foi ainda dinamizado um 

Concurso de Leitura de Poesia para os 2º e 3º ciclos. Foram também dinamizadas várias sessões de 

leitura, algumas das quais contaram com a participação do grupo de voluntariado que colabora 

habitualmente com a BE. Este grupo também preparou a leitura de vários poemas sobre A Mulher 

e dinamizou momentos de leitura em espaços exteriores à escola, nomeadamente no Lar de Idosos 

e na Papelaria da freguesia.  

 

 

 



Catálogo Mostra Concelhia de Bibliotecas Escolares 2013  
9 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO 

  

Ao longo do ano letivo 2012/2013, o género epistolar foi desenvolvido em todos os ciclos de 

ensino do Agrupamento de Escolas Soares Basto. 

Dado ser um conteúdo explorado em sala de aula e tendo como parceiros os docentes de 

Português, os alunos foram incentivados a escrever mensagens e cartas variadas. Assim em épocas 

comemorativas, como o Natal e S. Valentim surgiram vários registos de relevo. 

Também o Projeto “P.S. Escreve-me” entusiasmou os alunos de algumas turmas de todos os ciclos 

e despertou o interesse em conhecer novos amigos de outros agrupamentos. 

Durante a Semana da Leitura, as BE do Agrupamento e algumas escolas do 1º CEB apresentaram 

exposições variadas sobre o tema com registos de cartas de alunos, de personalidades públicas, 

postais, acessórios antigos do correio, livros, leitura de contos, ateliers e oficinas de escrita postal 

que animaram os alunos e as BE. 

De destacar também a participação da EB/JI OAZ n.º 4 no Projeto “Amor de Perdição e o Twitter”, 

no âmbito das comemorações dos 150 anos de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, em 

parceria com as Bibliotecas Escolares do concelho e a BMFC. 

Para a Mostra Concelhia da RBEOA, foram selecionados alguns materiais alusivos, a abertura do 

Atelier “ Arte postal” e uma montagem de um envelope surpresa. 


