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INTRODUÇÃO 

Um Livro Um Filme 

Pelo sétimo ano consecutivo a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro associa-se, às escolas do 

Município de Oliveira de Azeméis e Centro de Centro de Formação de Associação de Escolas de 

Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis para apresentar a toda a comunidade a Mostra 

Concelhia das Bibliotecas Escolares 2015.  

A mostra coletiva, patente ao público de 09 a 15 de junho, reúne os trabalhos realizados pelos/as 

alunos/as dos diferentes níveis de ensino ao longo do ano letivo 2014/2015, nomeadamente na 

Semana da Leitura. O tema central da edição deste ano foi a literatura e o cinema. O objetivo foi 

dar a conhecer as obras literárias que se adaptaram ao cinema e as obras cinematográficas que 

originaram livros, e assim incentivar toda a comunidade a Ver o Filme e a Ler o Livro.  

Das iniciativas realizadas, destacaram-se as seguintes atividades: 

1 Minuto de Filmura / Filmatec@ - produção de filmes a partir de livros; 

Vamos “ver” um livro num minuto” (booktrailer)) / Taumatropio – workshop de animação; 

Um livro, um filme em debate / Um livro, um filme por todo o lado; 

Tertúlia | Os livros e os filmes da minha juventude; 

Convidado da Leitura / Voluntário da Leitura / Encontro com escritores 

 Workshop de animação – De um livro faço um filme / A Obra de Ferreira de Castro & a Sétima 

Arte; 

Boletim bibliográfico concelhio com fundo documental vídeo e correspondente livro; 

Ao longo do dia - O concelho para e vê – um livro, um filme | 18 março 

A mostra apresenta-se assim à comunidade oliveirense na Secção Infanto-Juvenil. 

Convidamos todos/as a visitar a Mostra Concelhia de Bibliotecas Escolares 2015. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAJÕES 

Do livro ao filme:  

- da palavra escrita à palavra dita;  

- da palavra escrita à imagem. 

Ao longo do ano letivo, as BEs do Agrupamento 

de Escolas de Fajões levam a cabo diversas 

iniciativas que visam levar o agrupamento mais longe. Estas enquadram-se em áreas como 

currículo, literacias e aprendizagem, leitura e literacia e projetos e parcerias.  

Na área da leitura e literacia, respondemos, anualmente, 

ao desafio do Plano Nacional de Leitura, de dinamizar a 

Semana da Leitura, o que fazemos em articulação com a 

rede concelhia de bibliotecas. Este ano, sob o tema “Um 

livro, um filme”, foi nossa preocupação despertar o gosto 

pela leitura, através da divulgação de grandes livros que 

deram grandes filmes.  

Procuramos, igualmente, desenvolver nos alunos alguns conceitos de literacia mediática, 

nomeadamente do cinema. Assim, foram disponibilizados, aos grupos de pré-escolar e 1º ciclo, 

livros, e os respetivos filmes, com guiões de leitura/visualização, 

foram decorados os espaços escolares com instalações e 

cartazes/pósteres, com informação relativa à história do cinema, 

aos géneros cinematográficos e às profissões ligadas à indústria 

do cinema.  

Foi dinamizado um desafio em linha – “Achas que sabes pesquisar 

no catálogo?” – em que os alunos inscritos teriam de pesquisar, 

Encontro com Luís Costa 

EBS Fajões 

Encontro com o escritor António Rocha  

EB1 Casalmarinho 

Instalação Um Livro Um Filme 

EB Carregosa 
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no catálogo coletivo, dados relativos a um livro e respetivo filme.  

Houve, ainda, lugar a encontros com pais e figuras da comunidade, donde destacamos o encontro 

com o realizador de cinema cesarense, Luís Costa, e com o divulgador do cinema em Fajões, nos 

anos 60/70, António Rocha. 

Nos espaços destinados ao nosso agrupamento, poderão encontrar uma pequena amostra do 

nosso trabalho. 

A equipa das bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas de Fajões 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FERREIRA DA SILVA 

Considerando a temática “Um livro, um filme” 

definida pela RBOA (Rede de Bibliotecas Escolares de 

Oliveira de Azeméis) para a Semana da Leitura 2015 

as BE do Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da 

Silva, estabeleceram um programa de atividades 

intenso, diversificado, colaborativo e integrado na 

comunidade, destacando-se, entre outras iniciativas, 

Convidados de leitura, Voluntários de leitura, 

Oficinas de animação e de produção de filmes, articulações curriculares e com projetos, 

Palestras, ateliês de escrita criativa, ciclos de cinema, filmes ao almoço… 

Nesta semana, envolveu-se toda a comunidade 

educativa, as crianças do pré-escolar, os alunos dos 

diferentes níveis de ensino do 1º Ciclo ao Ensino 

Secundário, um elevado número de 

pais/encarregados de educação e outros familiares, 

antigos professores das escolas, Presidente da Junta 

de Freguesia de São Roque, Diretor do AVCOA, 

Vereadores da Educação e Ação Social, da Câmara 

Municipal de Oliveira de Azeméis, Isidro Figueiredo e Gracinda Leal, escritores José Fanha, Richard 

Zimler, Alexandre Parafita, Flávio Capuleto e Mafalda Moutinho. 

O plano de atividades das BE do agrupamento de 

Escolas contempla um conjunto de iniciativas 

que visam dar resposta aos objetivos do projeto 

educativo do agrupamento, designadamente 

“Melhorar o desempenho do Agrupamento ao 

nível das aprendizagens, dos resultados e das 
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qualificações. Promover e incrementar o 

desenvolvimento pessoal e a educação para a 

cidadania, nomeadamente através da aposta nos 

projetos de desenvolvimento educativo, no 

reforço da igualdade de oportunidades e da 

coesão da comunidade educativa”.   
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO 

A partir do tema da semana da leitura e no âmbito do Plano 

Nacional de Cinema desenvolveram-se diferentes 

atividades na promoção da leitura e da literacia fílmica, são 

exemplo disso as seguintes: Ciclo de Cinema; Palestra 

Memória Escrita do Holocausto pela professora Sofia Melo; 

Exposição Um Livro, Um Filme; O cinema está à tua espera 

com a presença do realizador Luís Filipe Rocha…  

No sentido de fomentar o contacto com os livros e respetivos autores, realizaram-se também 

Encontros Com: Gil Santos, Alexandre Parafita, Tiago Salazar, Luísa Ducla Soares e Daniel 

Completo destinados aos vários grupos etários. 

No âmbito da disciplina de português e do tema do Projeto 

Educativo - “Na escola com Ferreira de Castro” a professora da 

equipa da Biblioteca Escolar, Fernanda Marques, dinamizou a 

atividade Cartas a Ferreira de Castro com as turmas 10ºA e B. 

Assim, tendo em conta conteúdos como texto autobiográfico e 

carta foi explorada uma 

biobliografia do escritor 

Ferreira de Castro, 

organizada uma visita de 

estudo à Casa-Museu e à 

Biblioteca de Ossela, 

seguida de algumas estações do Caminho Literário de Ferreira 

de Castro, nas quais se fizeram algumas leituras de Memórias. 

Sob a coordenação da professora Isabel Dalila, os alunos do 

Currículo Específico Individual (5ºC, 5ºE, 7ºD, 8ºB e 11ºTOE) no 
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âmbito da componente CEI – ARTES e a partir da iniciativa da Biblioteca Escolar Autor em 

Destaque, Manuel António Pina, e da exploração da sua obra O Pássaro da Cabeça, que aborda a 

temática da diferença, foram realizadas ilustrações bidimensionais e tridimensionais. O resultado 

de um trabalho realizado ao longo do ano letivo culminou numa exposição na Biblioteca Escolar 

inaugurada no dia Internacional da Criança. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUREIRO E PINHEIRO DA BEMPOSTA 

Ao longo de todo o ano as Bibliotecas Escolares 

ofereceram exposições, destaques, leituras, concursos, 

palestras, feiras do livro, informação e cultura. No 

entanto, este ano a Literatura e o Cinema estiveram na 

ribalta no Agrupamento de Escolas de Loureiro e 

Pinheiro da Bemposta. 

Dando destaque às adaptações de livros ao grande ecrã, foi promovido um ciclo de cinema e, na 

disciplina de Educação Visual, foi proposto aos alunos que explorassem os antecessores do cinema, 

como a ilusão de ótica e de movimento e os taumatrópios e os zootrópios. Tendo também 

presente o cinema e a imagem, foi proposto aos alunos que elaborassem desenhos do tipo 

storyboard sobre o livro “Missão impossível”, obra a concurso na primeira fase do V Concurso 

Concelhio de Leitura. 

Durante a Semana da Leitura, as bibliotecas estiveram 

decoradas de acordo com o tema Um livro, um filme, 

expondo também os trabalhos dos alunos e 

promovendo o cinema, com longas e curtas-metragens. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO 

A comunidade escolar do Agrupamento de Escolas 

Soares Basto viveu e partilhou intensamente com as 

Bibliotecas Escolares mais uma Semana da Leitura. 

Este ano, “o livro e o filme” estiveram em evidência, 

mais uma vez numa parceria com o SABE.  

Assim, a equipa das Bibliotecas Escolares do AE 

Soares Basto organizou um vasto programa que incluiu:   

O Minuto de Leitura na abertura da Semana da Leitura no 

Agrupamento; Leituras com Pais/EE; “Uma sala… Um 

escritor”; “Fernando Pessoa para crianças” (Partilha de 

leituras em parceria com alunas do 12º A); “O concelho 

para e vê: um livro | Um filme” (Atividade conjunta – 

SABE); Catálogo coletivo de filmes (SABE); Ciclo de 

cinema; Divulgação de livros que deram filmes; Entrega 

dos prémios aos vencedores da 1ª fase do Concurso Nacional de Leitura e Concurso Concelhio de 

Leitura; Exposição de trabalhos de alunos do Ensino Pré-escolar e 1ª CEB (escrita criativa); 

Encontro com a escritora Luísa Sá Costa (1º CEB); bem como as palestras, que muito 

entusiasmaram os presentes, denominadas 

“Desbobinando – A 7ª Arte e a Literatura” com a 

colaboração do Professor Mário João Ribeiro; “O conto e 

a imagem” com a colaboração do Professor/ artista 

plástico/ ilustrador Fernando Veloso e a tertúlia “Os 

livros e os filmes da minha juventude” com a colaboração 

do Professor Mário Rui Lopes. 

“Desbobinando- A 7ª Arte e a Literatura”    
 

“Leitura com Arte: O conto e a 

imagem” 

“Os livros e os filmes da minha 

juventude” 
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Para esta Mostra Concelhia foram selecionados alguns materiais alusivos à Semana da Leitura e 

registos de outros momentos importantes de atividades realizadas ao longo do ano letivo 

2014/2015.                                                                                              
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CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DOS CONCELHOS DE 

AROUCA, VALE DE CAMBRA E OLIVEIRA DE AZEMÉIS (CFAE AVCOA) 

A participação do Centro de formação de Associação de 

Escolas dos Concelhos de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira 

de Azeméis, CFAE AVCOA, na edição 2015 da Semana da 

Leitura, no Concelho de Oliveira de Azeméis, que teve 

como mote “Um Livro, Um Filme” passou pela organização 

de uma atividade, que fez parte do Plano de Atividades do 

Centro de Formação, destinada aos Professores 

Bibliotecários. 

Foi a Jornada de Formação “A Obra de Ferreira de Castro & 

a Sétima Arte”, realizada no dia 17 de janeiro, sábado, 

entre as 09:30 e as 12:30 na Escola Básica e Secundária 

Ferreira de Castro  e teve como principal objetivo dar a 

conhecer aos participantes as obras cinematográficas 

realizadas com base na obra do escritor osselense. A 

referida Jornada de Formação, destinada prioritariamente 

aos Professores Bibliotecários do concelho, foi aberta à comunidade e teve a participação de 

muitos interessados no tema e foi orientada pelo Presidente da Direção do Centro de Estudos 

Ferreira de Castro, Senhor Carlos Castro. 

 

         

 

 
 


