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

19 de março de 2014 
 

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro 

10h00 » Entrega de Certificados de Participação e Prémios aos Vencedores do CCL e CNL (2.º e 3.º ciclos e secundário) | 14h00 » 
Projeção da História Semeada “Os Emigrantes”, Escolas EB1 e JI 

 

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 
| À conversa com Alexandre Parafita, EB1 do Brejo e EB1 de Travanca 

 

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 EB/JI nº 1  | 09h15 » Leitura Partilhada “lê-me uma mensagem” | 10h30 » Mostra de livros 

– o valor da ilustração | 10h30 » Leitura do texto “Tagarelândia” –original de Prof. Paula Sousa e Ilustração de Prof. Fernando Veloso | 
Almoço » Leituras à mesa 

 

Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva 

08h30, 09h30, 13h30, 14h30 » Convidado de Leitura  | 08h30, 09h15, 11h00, 11h55, 12h40 » Ilse Losa em destaque | 09h30 » Leitura de 
Poemas | 10h00 » O português nas bocas do mundo | 13h30 » Histórias Tradicionais Portuguesas | Ler está na moda | Escritores 
(nossos) por todo o lado | Exposição “Era uma vez… A selva” | Oficina de ilustração | Poesia ao cubo | Atelier de Escrita criativa | 

Marcadores de livros | Leitura em Vai e Vem   

 

Agrupamento de Escolas de Fajões 

08h30, 09h15, 12h00, Manhã » Convidado de leitura | Tarde » Surpresa de leitura: “Sophia de Mello Breyner apresenta-se” | Hora do 
conto: “Pê de pai” | Elaboração do postal para o Dia do Pai | Hora do conto: “Esta língua portuguesa”, de José Jorge Letria | Minuto de 
leitura | “À descoberta da poesia”: pátio de rimas e construção de um livro de poesias | Autor Português do dia: Padre António Vieira - 

leitura da revista “Na Crista da Onda” | Oficina de Escrita | Convidado de Leitura do Dia do Pai | Mostra de livros de escritores locais e da 
CPLP 

 

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

 


