
 

DIA 20 DE MARÇO 
 
 

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 
Exposição Bibliográfica Um Livro Um Filme | Boletim bibliográfico  

 
Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva 

08h30-10h00 » Um livro Um filme com produção de origami associada – “A selva” | 08h30 
»09h15 » Filmatec@, produção de filmes a partir de livros | 09h00- 12h30 » Convidado de 

leitura, Padre Artur, falará do grande romance QUO VADIS? e do seu filme, na EBS DR. Ferreira 
da Silva | 11h00 » Voluntário de leitura, Sofia Pinto da Costa, EB /JI de Bustelo | Deslocação das 

turmas de ensino básico à biblioteca para produção de origami, sob orientação do 9.º A, no 
âmbito da atividade Um livro, um filme e em articulação com Eco Dia | Manhã » Eco-Dia - 

Ecotec@, jogos e passatempos na biblioteca, com professora bibliotecária Ana Neves | Manhã 
» Eco-Dia - ateliê de escrita, com professora Teresa Costa | 14h00 » Voluntário de leitura 

Cláudia Casimiro, EB/JI Comendador Ângelo Azevedo, pré  
 

Agrupamento de Escolas Fajões 
Manhã e tarde » Rodagem de leituras por familiares, JI Vilarinho | Leitura de uma história, 

EB1Casalmarinho-Fajões | Narrativa da nossa viagem: o texto e o filme, EB2,3 Carregosa, EBS 
Fajões | Convidados de leitura - Apresentação de uma dramatização alusiva ao tema, por pais e 

familiares de alunos da escola, EB1/JI de Cesar | Cinema de ontem e de hoje, EB1/JI de 
Macieira de Sarnes | Um livro Um filme por todo o lado: Atelier de marcadores de livros com 

películas de fotos, JI Nº 1 de Fajões-Areal | Batismo das salas com o nome de um escritor, EB1 
de Azagães 

  
Agrupamento de Escolas Soares Basto  

08h20-22h30 » Quem quer brincar com Pessoa? | O concelho pára e vê |Encerramento da 
semana da Leitura 

 
 

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


