
Semana da Leitura 2014 
“800 Anos da Língua Portuguesa: Autores Locais” 

 18 de março de 2014 
 

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro 

10h00 » Auto Poético | 14h00 » Sessão de Leitura e Magia 

 

Agrupamento de Escolas de Loureiro 

Leituras à mesa | Ler está na moda | Escritores (nossos) por todo o lado | Convidado da leitura | Minuto de leitura | Maratona de leitura 

 

Agrupamento de Escolas Soares Basto 

Exposição “Escritores (nossos)  por todo o lado” | Leitura de Pais para Filhos – O convidado de leitura 

Mostra de livros nas BE | Ler está na moda | 09h05 » Leitura partilhada 1º ciclo Macinhata da Seixa  

 

Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva 

09h15 » Palestra - Prof. Rui Gomes apresenta “Dois es critores cucujanenses”  | 09h15, 09h30, 10h15, 13h30, 14h30 » Convidado de 
Leitura  | 09h30 » Leitura de Poemas  | 12h40, 14h25 » Ilse Losa em destaque  | 13h30 » Histórias Tradicionais Portuguesas | 18h00 » 

Dia do Pai na Escola | 18h30 » Festa do Pai | Ler está na moda | Escritores (nossos) por todo o lado | Exposição “Era uma vez… A selva” | 
Oficina de ilustração | Criação de filmes em MovieMaker e de apresentações em PowerPoint, abrangendo projeto “Descobrir a cidade” | 
Painel de poesia | Comemorações: Dia Mundial da Poesia, Dia Mundial da Saúde Oral e Dia Mundial da Árvore | Marcadores de livros | 

Atelier “A maior Flor do Mundo” | Atelier de Escrita Criativa | Leitura em Vai e Vem  

 

Agrupamento de Escolas de Fajões 

11h00 , 12h00, 15h30 » Convidado de leitura | Manhã » Hora do conto: “Esta língua portuguesa”, de José Jorge Letria | Manhã » Minuto 
de leitura | Manhã » Oficina de Escrita | Tarde » - Surpresa de leitura: “Camões apresenta-se” | “À descoberta da poesia”: pátio de rimas 

e construção de um livro de poesias | Autor Português do dia: Luís Vaz de Camões - leitura da poesia “Verdes são os anos” | Poesia da 
Árvore (autor desconhecido 

 

 

 

Para mais informações e esclarecimentos sobre as atividades, por favor contactar o respetivo Agrupamento de Escolas 

 


