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

21 de março de 2014 
 

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro 

Estendal de Poesia, Biblioteca escolar | Dia Mundial da Poesia - Poemas Musicados, Rádio escolar | 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 

 

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 

 

Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva 

Maratona de Leitura | Exposição de marcadores Dia da Árvore | 09h00, 10h15, 11h00, 11h30, 14h00, 14h15, 15h00 » Convidado de Leitura | 
09h30 » Leitura de Poemas | 13h30 » Histórias Tradicionais Portuguesas | 16h30 » Leituras por Carlos Nuno Granja, professor e poeta | 

Dramatização “História da formiguinha perguntadeira”, pelo JI de Bustelo | 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” | Atelier de Escrita Criativa | Leitura em Vai e Vem   

 

Agrupamento de Escolas de Fajões 

09h00 » Maratona de leitura | 10h00 » Plantação de árvores e leitura de poesia | 12h00 » Convidado de leitura: Samuel Bastos Oliveira | 
Manhã » “Salvar a leitura” – Apresentação Musical | Manhã » Minuto de leitura | Manhã » “A língua portuguesa apresenta-se”: apresentação 
interativa | 14h30 » Teatro: “ O macaco de rabo cortado” | Hora do conto: “O pai” e “Todos no Sofá” | Construção da “Árvore da Poesia” | “À 

descoberta da poesia”: pátio de rimas e construção de um livro de poesias | Ateliê de marcadores de livros | Autor do Dia da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa: Ondjaki – leitura de “Ynari: a menina das cinco tranças” | Oficina de Escrita | Exposição de trabalhos dos alunos 

| Mostra de livros de escritores locais e da CPLP | 21h00 » Crescer a ler: Sarau de Poesia, na Casa do Cruzeiro - Cesar 

 

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

 


