
 

 
ANO LETIVO 2016-2017 

Procedimentos para a Semana da Leitura  

27 a 31 de março 

O tema para este ano é “Ler prazer| Ler (pra) ser”. 

Para que haja um envolvimento de toda a comunidade, as 
bibliotecas escolares, em articulação com os diferentes 
departamentos, promovem algumas atividades comuns, para as 
quais pedem a colaboração dos docentes. 

2ª feira, 27 de março 
 

1 minuto pelo PraZer de ler  

Leitura de um excerto de uma obra, adequado a cada nível de ensino, no início da 1ª aula da 
manhã. Sugerimos que se faça uma pequena reflexão sobre o texto. 
 

Destinatários Horário Texto 

Pré -escolar Manhã - A decidir pela educadora 
Letria, José Jorge – Ler Doce Ler, Terramar, 
Lisboa, 2004,  pp. 3-7, 10-11. 

1º ciclo 09:00h 

2º e 3º ciclo  
 

08:30h 

Pennac, Daniel – Como um romance, Asa, 
Porto, 2006 

Secundário 
Manguel, Alberto – Uma História da Leitura, 
Presença, Lisboa, 1999 

 

O PraZer de ler com Richard Zimler 

Encontro com o escritor 

Sessões Hora Turma Prof. Acompanhante 

 
 
 
 
Auditório da 
EBS de Fajões 

10:30h 
~ 

11:15h 

7º AF Celeste Martins (Mat.) 

7º BF Liseta Trindade (Port.) 

7º CF Eva Figueiredo (Geo.) 

11.30h 
~ 

12:15h 

10ºA 
Eliana Pinto (Mat. A) 
Cidália Carvalho (Port.) 

10ºB 
Ana Valquaresma (Fil.) 
Sandra Costa (Mat. A) 
Eliana Pinto (MACS) 

11ºA 
Teresa Ravara (FQ) 
Ana Cláudia Morais (BG) 

12ºA 
Ana Cláudia Morais (Biol.) 
Teresa Ravara (Quim.) 

Todos os elementos da comunidade estão convidados a participar nestes encontros. Nas 
bibliotecas podem encontrar os livros deste autor. Haverá sessão de autógrafos. 
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3ª feira, 28 de março 
 

Le Plaisir de Lire à Table 

Petit déjeuner à la française, accompagné de lectures d’auteurs français – Restaurant 
Pédagogique EBS Fajões 

 

3ª e 4ª feira 
 

Serão de Contos 

Auditório da EB 2,3 de Carregosa ~ 28 de março ~ 20:30h 

Auditório da EBS de Fajões ~ 29 de março ~ 20:30h 

 

As bibliotecas escolares, com a colaboração de algumas educadoras e professores, em 
parceria com a Ajudaris, organizam um Serão de Contos, com a participação de jovens autores 
do agrupamento, com as suas “Histórias para pensar” e do Contador de Histórias Vítor 
Fernandes. 

 
5ª feira, 30 de março 

 

11 minutos a Ler por PraZer 

Intervalo da manhã 

 

Leitura em voz alta, para toda a escola, durante 11 minutos, de excertos dos livros preferidos 
dos alunos. 

 

Ao longo da semana 
 

- O PraZer de ler com “Ralfy, o coelho ladrão de livros” (“Procura-se”, de Emily MacKenzie) – 
1º CEB 

- Eleição do livro/conto preferido da turma; 

- Eleição do livro da minha vida (pela comunidade educativa: alunos, professores e 
assistentes operacionais); 

- Oficinas de escrita (contributo para uma Saia Literária); 

- Ler p’ra Ser – na sala de aula (“Ler doce ler” e Os direitos do leitor); 

- O PraZer de ler com… (encontros; sessões de leitura); 

- Lê no WC; 

 

Vamos fazer a festa da leitura, partilhando o PraZer de Ler! 

 

Fajões, 22 de março de 2017 

As professoras bibliotecárias Graça Pinho e Fernanda Gonçalves 


