
  

8:20 - Leitura “Memórias de um lobo mau” 

- 10º L 

9:00 - Encontro com contadora de histórias 

Tânia Silva (Jardins de Infância) 

10:05 - Encontro com o escritor - AMS 

(9ºE ; 9º F) 

11:45 - Encontro com o escritor - AMS 

(8ºE ; 8º F) 

12:30 - Almoçando com… César Alves 

15:05 -  Encontro com o escritor - AMS 

(10ºM ; 9º G) 

15:05 - Leitura “Memórias de um lobo 

mau” - 10º M 

 

8:20 - Leitura “Memórias de um lobo mau” 

- 10º K 

9:50 - Intervalo Pedagógico - Acrobacias 

Pedagógicas com o 10º M 

10:05 - Leitura “Sábios como camelos” - 

6ºD  

10:50 - Leitura “Sábios como camelos” -  

6ºE 

10:50 - Leitura “Memórias de um lobo 

mau” - 10º G 

11:45 - Leitura “A garina da Sé” -  9º B 

12:30  - Leitura “A garina da Sé” -  9º D 

12:30 - Almoçando com… Sandro Junqueira 

 

9:00 - Encontro com contadora de histórias 

Tânia Silva (Jardins de Infância) 

9:05 - Leitura “A garina da Sé” -  9º E 

9:50 - Intervalo Pedagógico - Poem’Arte 

com o 7º C 

10:50 - Leitura “A garina da Sé” -  9º A 

11:00 - Encontro com contadora de histó-

rias Tânia Silva (Jardins de Infância) 

12:30 - Almoçando com… Filipa F. Silva 

9:05 - Leitura “A garina da Sé” -  9º  F 

14:00 - Chá com livros “EmBebendo Letras” 

Local: BMFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:05 - Leitura “A garina da Sé” -  9º G 

9:50 - Intervalo Pedagógico - AnDanças 

Pedagógicas com o 10º M 

10:05 - Leitura “Sábios como camelos” - 

6ºG  

11:45 - Leitura “Sábios como camelos” - 

6ºA 

 

12:30 - Almoçando com… Nuno Camarneiro 

 

17:00 - Cerimónia “Gala das Letras” 

 

10:05 - Leitura “Sábios como camelos” -  

6ºC 

12:30 - Almoçando com… David Machado 

 MÚSICA: 

A Literatura e a música em simbiose e 

cumplicidade .  

LOCAL: Átrio de Entrada | escola sede 

LEITURAS: 

Leitura de contos /histórias com pais 

(outros familiares) - leituras de pais 

para filhos 

LOCAL: salas de aulas 

ALMOÇOS TEMÁTICOS: 

O prazer de ler -  divulgação de escri-

tores contemporâneos e exposição do 

fundo documental 

LOCAL: Restaurante Pedagógico  e  BE 

MARCADORES: 

Ler para Ser / Prazer de Ler 

LOCAL: BEMS  

ZAPPAR: 

Uso da APP para a descoberta das 

novidades 

LOCAL: escola sede 

OUTROS: 

Oferta de contos e livros -  BEMS 

Parcerias com Associação de Alunos e  

Associações de Pais / EE  

LOCAL: escola sede | escolas do JI  

 

 

… é um prazer, 
um banquete para a mente onde se unem 
palavras e atos, realidade e ficção, amor e 
ódio. E tudo junto faz sentido em nós. 

P.Sousa 

     A relevância do ato de ler, a par-

tilha do gosto pela leitura e o prazer 

de ler estreiam laços e cimentam 

conhecimentos e relações. 

     Assim, durante a 11ª edição da 

Semana da Leitura, pretende-se dar 

voz e espaço aos leitores através da 

exploração das sonoridades e da mu-

sicalidade das palavras e das frases, 

numa contagiante descoberta da 

pluralidade de sentidos narrativos 

e /ou poéticos, que  combinam com o 

“Prazer de Ler”. 
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt 



  

  A Biblioterapia  

 

(Books on Prescription)  

 

 

 

 

   

      

Keep Reading and Reading 
César Alves 

28 27 29 30 31 

Chá com Letras 

Tratamento 

da insónia 

Tratamento da  
dependência e do 

uso  
excessivo da Internet 

Gotta Keep Reading 

Gotta keep reading 

Cause this book’s gonna be 

A good book (to read) 

Pick up that book 

And turn the page 

You’ll never know 

Just what you’ll find 

Information or fantasy 

Drama and Art 

All make you—smart 

 

Na lista de livros que os médicos 

podem receitar há dois livros bem 

conhecidos, e  de escritores portu-

gueses : O livro do Desassossego 

de Fernando      Pessoa e A cidade 

e as Serras de Eça de Queirós. 

Leia, pela sua saúde!  é utilizada como auxiliar terapêutico. 

Cada vez mais, Médicos de família,  

Psicólogos e Psiquiatras prescre-

vem livros para ajudar a combater 

doenças como a insónia, ansiedade, 

depressão, dor crónica, bulimia ou 

até fobias.  

    Os livros são casas livres 

    Onde as palavras se cruzam 

    Para mostrar os sentidos 

    Que têm e que usam. 

    Os livros são tão livres 

    Como a nossa liberdade, 

    Seja na areia da praia 

    Ou na biblioteca da cidade, 

    Porque sempre que se abrem 

    Dizem o muito que sabem, 

    Só para nos dar felicidade. 
Ler doce ler - José Jorge Letria 

Programa AESB 

27 a 31 MAR 

11ª edição da Semana da Leitura  

AESB 

Sugestões ao 

almoço ... 

César Alves 

Gala das Letras 

 

Faz o  

download 

da App e 

diverte-te 

com ... 

Leituras Leituras 


