
Semana da Leitura  
 

Programa 7 março 2013 
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro e Bibliotecas Escolares 

P.S. Escreve-me projeto interconcelhio através da troca de correspondência entre turmas 
  

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 
10h00» 18h30 | Mostra Documental Cartas Dispersas 

Campanha de sensibilização para a leitura do género epistolar através de vários materiais 
  

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro 
Manhã | Momento da leitura – “Cartas do Félix” | JI e 1º ciclo 

Tarde | Apresentação de várias formas de comunicação antes da internet | JI e 1º ciclo 
Todo o dia | Exposição de cartas em cada sala de aula | JI e 1º ciclo 

Durante a semana | Rodopio de leituras – lê livros, preenche um marcador e ganha um livro | Projeção – A importância dos aerogramas | Exposição de 
livros com cartas | 2º e 3º ciclo e secundário 

Manhã | Minuto da Leitura | 2º e 3º ciclo e secundário 
  

Agrupamento de Escolas Soares Basto 
Todo o dia | Feira do livro dos escritores Elisabete Jacinto, Francisco Moita Flores e Alice Cardoso | Exposição de livros | Exposição de selos, postais, 
envelopes e cartas | Atelier de escrita: “Escreve para o coração de quem mais gostas” (BEMS) | Twita uma mensagem | Leitura de pais para filhos 

10h15» 11h00; 11h00 » 11h45 | Leituras ecológicas | Parceria BE / Eco-escolas 
 

Agrupamento de Escolas de Fajões 
10h20 | Inauguração da Exposição “Cartas de amigo, cartas de amor” | BECAs 

Todo o dia | Oficinas de Escrita – “A carta” | BECAs; Surpresas de Leitura – “Os autores leem as suas cartas” | Sala de Aula | EBS de Fajões 
Visita à Estação dos Correios: O que é o correio? Como enviar uma carta? A viagem de uma carta. Envio de uma carta | EB1 de Fajões – Areal 

Dramatização da obra “Cartas do Félix: em viagem pelo mundo” | EB1 de Fajões – Casalmarinho 
Hora do conto: “Cartas do Félix: em viagem pelo mundo” | Oficina de escrita: Resposta às cartas do Félix (solicitando aos alunos que se  

coloquem na pele de Sofia); redação de uma carta, imaginando-se num local de que gostem | EB1 de Cesar e EB1 de Macieira de Sarnes 
Momento de leitura: “Cartas de Félix: em viagem pelo mundo” | Investigando sobre selos | JI de Fajões, Cesar, Vilarinho e Macieira de Sarnes 

11h50 | Surpresa de leitura: “Simão e Teresa” | Sala de aula, sala de professores e ginásio | 9º C, 8º B, 8º A | EB de Carregosa 
15h30 | Convidado da leitura com o filatelista Manuel Ferreira | 9º A | BE da EB de Carregosa  

  
Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva 

Exposição filatelia (PM) | BE Cândida Reis e átrio 
Exposição dos trabalhos submetidos ao concurso “Selo Comemorativo da Semana da Leitura 2013” | BE Cândida Reis 

Exposição de cartas elaboradas pelos alunos | Picoteca e BE Cândida Reis 
9h30» 11h00 | Convidados de leitura - o escritor José Carlos Soares e o ilustrador José Emídio | 7º ano | BE Cândida Reis  

10h00» 10h15 | Afixação de cartaz dos alunos da JI/EB1 Faria de Baixo, em estabelecimentos locais no âmbito do projeto SOBE 
10h15» 11h00 | “Rede social do Dr. Ferreira da Silva em análise – palestra do prof. Rui Gomes” | 10º ano | BE Cândida Reis  

11h00» 11h45; 11h55» 12h40 | Animação da leitura do livro “Romeu e Julieta” | 1º ciclo | EB1 do Picoto 
12h40» 13h25; 13h40» 14h25 | Comer com cartas | Espaços de alimentação | Escolas de Cucujães 

Durante a semana | Convidado da Leitura | BE, sala de aula, todos os estabelecimentos | Pré, ensino básico e secundário | EBS CAA 
Durante a semana | Atelier de arte postal | BE, sala de aula | Ensino básico e secundário | EBS CAA 

Durante a semana | Curiosidades sobre a carta | Pré, ensino básico e secundário | EBS CAA 
Durante a semana | Cinema na BE “Cartas para Julieta” | 2º e 3º ciclos e secundário | EBS CAA 

Durante a semana | Individuais para a cantina | Trabalhos de pesquisa | Concursos | Exposição “Um mar de cartas” | Recolha de selos |  
Mensagem numa garrafa | Postal ao pai | Contos com histórias | Quem sou eu? | Carta ao pai | Pré, ensino básico, secundário e toda a  

comunidade educativa | EBS CAA 
Convidados | Vereadores da Educação e da Cultura da CMOA, escritor José Carlos Soares, artista plástico José Emídio, Presidente da  

Junta de Freguesia de S. Roque e Nogueira do Cravo | EBS CAA 
Carteiro José Durães Costa | EB/JI CAA | O carteiro toca sempre duas vezes | Responsável CTT e um carteiro | 

JI de Bustelo 
  

Agrupamento de Escolas de Loureiro 
Manhã | Atelier de arte postal | 7º C | EB2,3 D. Frei Caetano Brandão 

Manhã | Cartas em código | 5º A | EB2,3 D. Frei Caetano Brandão 
Tarde | Venha daí uma carta! | 9º B | EB2,3 D. Frei Caetano Brandão 

Durante a semana | Minuto da leitura | Exposição “Selos do mundo” | Concurso “Onde te leva a imaginação?” | EB2,3 D. Frei Caetano Brandão 
9h30» 12h30 | Sessão de leitura “O sapo apaixonado” de Max Velthuijs | 1º, 2º, 3º e 4º anos | EB1 Curval 

14h30» 15h30 | Leitura de uma passagem bíblica entre alunos do 9º ano | 9º A e 9º B | EB2,3 D. Frei Caetano Brandão 
Ao longo da semana | Ilustração de poemas alusivos ao mar | Exposição “O Adamastor”, a partir do episódio d’ Os Lusíadas | Comunidade  

educativa | EB2/3 Dr. José Pereira Tavares 
 
 


