
 
 

  Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, Lousada | Biblioteca Escolar 
 PROGRAMA DA SEMANA DA LEITURA 

 

ESCOLA 11 março - 2ª Feira 12 março - 3ª Feira 13 março - 4ª Feira 14 março - 5ª Feira 15 março - 6ª Feira 

EB Dr. Mário 
Fonseca 
1º Ciclo 

  

14h  
1.º Ciclo 
Apresentação da autora: 
M.ª João Lopo de Carvalho 

 

9:30h 10:30h 
Apresentação dos alunos do 3.º e 
4.º ano  
3.º ano – Alvoroço na biblioteca 
(teatro) 
4.º ano – A diferença (teatro) 
 
11h – 12h 
Apresentação dos alunos do pré-
escolar, 1.º e 2.º anos 
1.º ano – Quê de cão (poesia) 
 - O coelhinho branco (teatro) 
2.º ano – O nabo gigante 
(dramatização) 
- A flor sem pétalas 
(dramatização) 

EB1 
LUSTOSA 

9:15h – Abertura da 
Semana da Leitura - “Hino 
da Leitura”; 
Sessão com o autor João 
Manuel Ribeiro (Pré-
escolar, 1º e 2º anos); 
11:00h - Sessão com o 
autor João Manuel Ribeiro 
(3º e 4º anos); 
- Ilustração, reconto e 
dramatização de histórias, 
em sala de aula. 

9:15h - Storytelling: 
Histórias ilustradas em 
Inglês. - “The Three Little 
Butterfly Brothers” – 
Apresentação pelos alunos 
do 3º ano. 

- Ilustração, reconto e 
dramatização de histórias, 
em sala de aula. 

9:00h – Leitura de 
contos/histórias por parte 
dos alunos do 9º B aos 
alunos do 3º ano; 
11:00h – Leitura de 
contos/histórias por parte 
dos alunos do 9º B aos 
alunos dos 1º e 2º anos. 
 
- Ilustração, reconto e 
dramatização de histórias, 
em sala de aula. 

9:00h – Leitura de 
contos/histórias por parte dos 
alunos do 10º ano às crianças 
do Pré-escolar. 
 
- Ilustração, reconto e 
dramatização de histórias, em 
sala de aula. 

9:15h - Storytelling: Histórias 
ilustradas em Inglês. - “The 
Gingerbread man” – 
Apresentação pelos alunos do 4º 
ano; 
11:00h – Leitura de 
contos/histórias por parte dos 
alunos do 6º ano aos alunos do 4º 
ano. 
- Ilustração, reconto e 
dramatização de histórias, em 
sala de aula. 
 



EB1 
SOUSELA 

9:15h – Hino da leitura 
História coletiva 
- “Leitores à solta” 
(Ler fora da sala de aula) 

- Outras leituras 
Convidar os pais e 
familiares a vir à escola ler 
à turma. 
 
“Uma história por dia não 
sabe o bem que lhe 
faz(ia)!” 

(partilhar no Facebook da 
escola uma história para 
ser lida em família) 

- “Leitores à solta” 
(Ler fora da sala de aula) 

11:00h – “Tu lês, nós 
ouvimos” – Hora do conto 
 
- Outras leituras 
 
- Mural da leitura 
 
“Uma história por dia não 
sabe o bem que lhe 
faz(ia)!” 

(partilhar no Facebook da 
escola uma história para 
ser lida em família) 

11:00h - Visita da escritora: 
Maria João Lopo de 
Carvalho 
14:00h – “Leiturinhas” 
(Concurso de leitura) 
 
- Outras leituras 
 
“Uma história por dia não 
sabe o bem que lhe faz(ia)!” 

(partilhar no Facebook da 
escola uma história para ser 
lida em família) 

- “Leitores à solta” 
(Ler fora da sala de aula) 

- Outras leituras 
 
- Atelier gráfico elaborado de 
um livro com registos gráficos 
da história lida 
 
- Hora do conto 
“O meu/minha pai/mãe conta 
 
“Uma história por dia não sabe 
o bem que lhe faz(ia)!” 

(partilhar no Facebook da 
escola uma história para ser 
lida em família) 

- “Leitores à solta” 
(Ler fora da sala de aula) 

- Outras leituras 
 
- A palavra e a poesia… 
Poemas do pai 
 
“Uma história por dia não sabe o 
bem que lhe faz(ia)!” 

(partilhar no Facebook da escola 
uma história para ser lida em 
família) 

EB1 
ST. º ESTÊVÃO 
DE BARROSAS 

Sessão com Escritor: 
João Manuel Ribeiro 
(18/03/2019) 

16h00 - Hora do Conto 
Leitura realizada por 
alunos do3º/ 4º ano 

Dramatização da história:  
“Zé das Moscas”. 

11h00 - Acróstico em 
conjunto, em papel cenário 
alusivo ao tema: 
Semana da Leitura 

11h00 - Leitura de história pelos 
alunos do 1º/2º ano. 

EB1 
MÓS 

14h – Sessão de abertura 
Discurso e Hino da leitura 
14:30 - Apresentação de 
Inglês. 

 
14h – Leitura e 
dramatização pelos alunos 
do 1º e 2º ano. 

14h – Declamação de 
poemas, pelos alunos do 3º e 
4º ano. 

14h – Apresentações da 
comunidade educativa 
(Encarregados de Educação, 
Movimento Sénior, etc.) 
Sessão de encerramento. 

EB1 
MACIEIRA 

Manhã - Todas as turmas - 
Abertura da semana com o 
hino da leitura: “Toc’a ler, 
Toc´a ler”. 
Tarde – Encontro com o 
escritor João Manuel 
Ribeiro, na biblioteca da 
escola. 

Tarde - 1º ano - Leitura 
dos mais velhos aos mais 
novos: “No reino das letras 
felizes”. 

Tarde- Salas do JI - Teatro 
de fantoches: “O 
Capuchinho Vermelho”. 

Tarde - 3.º ano – Recital de 
poesia. 
2º ano _ Adivinhas, 
lengalengas e anedotas.  

Manhã - 4º ano – Leitura de um 
conto ao Movimento Sénior do 
Complexo Social e Paroquial de 
Macieira. 
Encerramento da semana com o 
hino da leitura. 

EB1 
MOURINHO - 

AVELEDA 

9:00h- Abertura da 
Semana da Leitura com 
canção alusiva à leitura 
com letra escrita por 
alunos e professores. 
9h 30m- Visita à Biblioteca 
Municipal de Lousada. 
16h- Apresentação da 
peça de teatro: “História do 
papagaio”, pelos alunos do 
4º ano. 

Ao longo da manhã 
“Sentir a poesia” –
concurso de declamação 
de poesia pelos alunos 
(Biblioteca da escola) 

9h15m- Hora do Conto com 
a docente do 2º ciclo Sónia 
Margarida. 
16h- Construção de um 
mural com as ilustrações 
dos alunos, alusivas à 
história ouvida na Hora do 
Conto. 

Storytelling: histórias 
ilustradas em inglês 
9h 30m- 4º ano “The 
gingerbread man” 
14h 30 m- 3º ano “The three 
little butterfly” 

9h 15m- Encontro com a escritora 
“Cátia Fonseca Pereira” na 
Biblioteca da Escola (articulação 
com o JI) 
16h- Encerramento da Semana 
da Leitura com a realização de 
um peddy paper. 
Entoação da música de abertura 
da Semana da Leitura. 



EB1 
S. MIGUEL 

Manhã 
- «10 minutos a ler, logo 
pela fresca.» 1º Ciclo». 
Tarde 
- Distribuição de poemas 
“Docinhos da nossa 
Língua”. 

Manhã 
- Oficina musical: 
articulação JI/1.º CEB com 
docentes de AEC Música: 
entoação de canções “Ler 
e crescer”. 
Tarde 
- Oficina de escrita: 
articulação JI/1.º CEB: 
escrever e recitar versos 
alusivos ao livro. 

Manhã 
- Oficina de ilustração: JI/1.º 
CEB - painel coletivo alusivo 
à leitura. 
Tarde 
 - “Leituras com chocolate”. 
História “O macaco de rabo 
cortado” contada pelos 
meninos do Pré-escolar. 

Manhã 
- Elaboração de marcadores 
de livros alusivos ao livro. 
- Leitura de poemas em 
estabelecimentos comerciais 
da freguesia. 
Tarde 
- Hora do conto “Perdida de 
riso”. 

Manhã 
- Atividade “Dar com a língua nos 
dentes” – Declamação pelo Pré-
Escolar de poesias, lengalengas 
e trava-línguas.  
Tarde 
- Articulação com Inglês: teartro 
de fantoches: «What´s the time, 
Mr. Wolf?». 

JI LAGOA – 
NOGUEIRA 

Abertura da semana da 
leitura  
Como se faz um livro? 
Como nasce uma história? 

 

14:00 horas  
 Biblioteca EB de Nogueira 
Encontro com a autora 
Maria João Lopes de 
Carvalho 

 

10h30m 
Articulação com EB1 de Nogueira 
Apresentação de um conto e 
dramatização. 

JI UCHAS - 
AVELEDA Contos dos nossos avós Dramatização de uma 

história - sala nº2 
Histórias contadas pelos 
nossos pais 

Dramatização de uma história 
em fantoches - sala nº1 

9h 15m- Encontro com a escritora 
“Cátia Fonseca Pereira” na 
Biblioteca da EB de Mourinho 
(articulação com do JI com 1º 
Ciclo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

EBS de Lousada Norte - Lustosa / EBS Dr. Mário Fonseca - Nogueira 
 

 
 
 

Professores envolvidos Turma de 
leitores/alunos 
envolvidos 

Destinatários 
da atividade 

Escola Data/Hora Título da história que vai ser lida/ 
Excertos de peças de 
teatro/representações 

   
Nogueira 

  
Marta Martins/Ana Maria Menezes/ 
Cristina Sampaio 

5º D_N; 5º E_N;  3º e 4º anos 11 de março??? “A Fada Oriana” 

Hiolanda 
9ºB 3º e 4º anos 

Lustosa 
13 março: 9:00h “Os três coelhinhos” 

9ºA 1º e 2º anos 13 março:10:30h “Gato…” 
10ºA Pré-escolar 14 março: 10:30 “A que sabe a Lua?” 

      

Isabel Caldeira 

9ºB_N 6ºC_N Nogueira 15 de março (8h30) “Auto da Barca do Inferno” 
8º ano 1º ciclo Nogueira/ 

Biblioteca 
11 de março (8h30) “Vanessa vai à luta” 

10º ano  Nogueira  “Farsa de Inês Pereira” - adaptação 
Graça Martins 6ºC 4º ano EB1 

Lustosa 
15 de março:10:30h Leitura de contos ??? 

Cidália Neto Clube de 
expressões 

  Não se realizará a atividade, devido 
à supressão do Clube de 
Expressões à quinta-feira, no âmbito 
do qual estava a ser preparada a 
atividade. 

Pequenos momentos de humor 

Ana Paula Claro 8º ano 3ºano Nogueira 13-03- 9h “As palavras cinzentas e as palavras cor- 
de- rosa” 

Outras atividades no âmbito da semana da leitura:  
Apresentação do Livro “A casa das Palavras” de António Mota e Daniel Completo  

 
 


