
         Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, Lousada 

                         Biblioteca Escolar 

FESTA DA LEITURA / PROGRAMA DA SEMANA DA LEITURA 2015 

ESCOLA 16 março 17 março 18 março 19 março 
 

20 março 
 

Outras 
Datas/Atividades 

EBS Dr. Mário 
Fonseca, 
Lousada 

 
 
 
 
 
09:30/10:20- 
7ºD – 3ºano 
Leitura de um texto 
narrativo na biblioteca, 
pelos alunos do 7º D, para 
os alunos do 3º e 4º ano. 
 
10:15h Abertura da 
Semana da Leitura 
Comunicação oficial de 
abertura, via rádio, pela 
diretora do agrupamento. 

 
 

08:30/09:20- 
7ºA – 7ºD 
Leitura de um conto na 
biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00h- Declamação de 
poemas na biblioteca com 
os alunos do 1º ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00h -Biblioteca  
 Sessões de animação de leitura (PB) 
na biblioteca com o 1º ciclo. 

 

 

14:30h -Biblioteca  
1º Ciclo: Canção, “Toda a gente 
sabe…”, com música de Miguel 
Araújo e letra de Paulo Miranda. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00h –“ Hora do conto” 
na biblioteca, com a 
professora do 2º ano, aos 
alunos do 1º ciclo. 
 
 
 
16:35/17:25- 
9ºC – 7ºB 
Apresentação de um livro 
na biblioteca. 

08:30/09:20- 
9ºA 
Apresenta uma cena do “Auto da 
Barca do Inferno”, para o 7ºD. 
 
09:30/10:20 –  
Leitura de um texto narrativo na 
biblioteca, pelos alunos do 7º D, 
para os alunos do 1º e 2º ano. 
 
 
 
 
 
 
12:30/13:20- Biblioteca. 
11º TAGD-7ºC e 9º B 
Dramatização adaptada da obra 
“Frei Luís de Sousa”. 

NA BIBLIOTECA: 
 
Exposição de 

desenhos de escritores 
portugueses, realizados 
pelos alunos do 8º e 9º 
ano. 

 
Exposição de 

trabalhos relacionados 
coma as obras das metas 
Curriculares. 

 
Exposição - “ O Jardim 

da Poesia”. 
 
Colocação de imagens 

de escritores 
portugueses, junto à 
respetiva bibliografia. 

 
Um conto no livro de 

ponto (2º ciclo). 
 

EBS LUSTOSA 08:30/09:20- 
9ºC – 9ºA 
Leitura de um texto 
narrativo na biblioteca. 
 
 
 

 
09:30/10:20- 
8º D-12º A 
Leituras partilhadas na 
biblioteca. 

08:30/09:20- 
9ºA – 9ºD 
Leitura de um texto narrativo na 
biblioteca. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

9:00h – Visita de estudo à 

Biblioteca do Palácio de Mafra (12º 

ano). 

 

Exposição de trabalhos 
relacionados com as 
obras das metas 
Curriculares. 
 
Exposição: “ O Jardim da 
Poesia”. 



09:30/10:20- 
9ºB – 9ºC 
Leitura de um texto 
narrativo na biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:30/15:20- 
9ºD – 9ºB 
Leitura de um texto 
narrativo na biblioteca. 
 
 

09:30/10:20- 
12ºB – 6ºA 
Apresentação de um livro na 
biblioteca. 
 
10:35/11:25- 
8ºB- 12ºB  
Leitura de um texto narrativo na 
biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
11:35/12:25- 
Leitura de um conto na 
biblioteca para o 7ºE, por 
uma docente da escola. 

 
 
 
10:35/11:25- 
8ºB-3ºano  
Leitura de um conto na Biblioteca. 

CE  
LUSTOSA 

09:00h - Hino da Leitura. 
 
 
 
 
14h00 -sessões de 
animação de leitura (PB) na 
biblioteca com o 3º e 4º 
anos. 

09:00h-Atividades 
dinamizadas pela Biblioteca 
Municipal. 
 
 
14h00- Atividades 
dinamizadas pela Biblioteca 
Municipal. 
 

9:00h -Sessões de animação de 
leitura (PB) na biblioteca com o 1º, 2º 
ano e pré-escolar. 
 
 
14:00h- Apresentações de leituras 
partilhadas na biblioteca.  

09:00h-Dia do Pai: 
Leitura de textos alusivos. 
 
 
14:00h-“Hora do conto”: 
“P de Pai”; 
Registos gráficos e 
cromáticos da obra. 

9:00h- A leitura e o cinema. 

 

 

EB/JI BAIRRAL 9:00h - Feira do livro.  

 

10:00h-Colocação de 

poemas e ilustrações de 

livros em diversos espaços 

comerciais existentes em 

Sousela. 

 

9:00h-“Estendal de Poesia”. 
 

Citação de Lengaslengas. 
 
 
 
 
 
14:00  
Ateliê de marcadores de 

livros. 
 

 

 

9:00h - “Parar para Ler”. 

 

 

 

14:00 

“Bora Lá Fazer uma História” 
 

 

09:00h - Sessões de 
animação de leitura (PB) na 
Biblioteca com o Pré- 
escolar e 1º ciclo. 
 
 
 
 
 
14h00 -“Hoje o Pai conta 
uma história” 

09:00h-Ateliê de marcadores de 
livros. 

 
 
11:00h-“Histórias com cheiro a 
Natureza”. 
 
 
 
14h00 -Peça de teatro: ”Quem está 
aí?” 
 
17h00-Encerramento da feira do 
livro. 
 

 

EB MOREIRA Palavra do dia: PAZ 
 
9:00h – Apresentação do 

 Palavra do dia: GUERRA 
 
9:00h - “A guerra e as 

Palavra do dia: SAÚDE 
 
09:00h- Chuva de ideias – o que é 

Palavra do dia: PAI 
 
09:00h- Construção de 

Palavra do dia: AMOR 
 
09:00h- Declamação de poemas 

 



texto “Paula pede paz”. 
Debate ético. 
 
 
 
 
 
 
 
14:00h - Início da 
construção de um painel 
com as palavras do dia em 
várias línguas. 

crianças” 
Análise e debate em grande 
grupo. 
 

11:00h -Continuação da 

construção de um painel 
com as palavras do dia em 
várias línguas. 
 
14:00h-. - Leitura dos 
direitos das crianças e 
ilustração dos mesmos. 

preciso para ter saúde. 
 
11:30h- Continuação da construção 
de um painel com as palavras do dia 
em várias línguas. 
 
 
 
 
14:00h- Receção à autora 
Rosa de Vasconcelos na biblioteca. 
 
- Sessão de autógrafos. 

quadras/poemas sobre o 
PAI. 
 
10:00h- Continuação da 
construção de um painel 
com as palavras do dia em 
várias línguas. 
 
 
14:00h - Sessões de 
animação de leitura (PB), 
com o Pré-escolar e 1º 
ciclo.  
 
16:30h- Leitura pelos 
alunos de textos/histórias 
sobre filhos e pais. 
 
 

sobre o amor. 
Leitura de textos alusivos à palavra 
do dia. 
 
 
 
 
 
 
 
14:00h- Construção de um painel: 
O amor é… 

CE 
ST.º ESTÊVÃO 
DE BARROSAS 

09:00h - Hino da Leitura do 
Agrupamento. 
 
 
 
 
14:00- “Hora do conto “ 
com a professora 
bibliotecária. 

 
 
 
11:30h-“Hora do Conto” 
com os docentes às 
11h30m. 
 
 
14:00-Hora com os 
familiares. 

 
 
 
11:30h-“Hora do conto” com os 
familiares. 
 
  
14:30h-Visita do escritor Carlos 
Carvalheiras. 

 
09:30h-“Hora do conto” 
com a música. 
 
11:30h - Teatro - “Três 
Ursos”, com os alunos do 
pré-escolar. 

 
 
11:30h -Hora do Conto com os 
alunos do 1º ciclo. 
 
 
 
 
15:00h-Encerramento da Semana 
da Leitura com o Hino da Leitura, 
em articulação com os docentes 
das AEC. 

 

EB  
MÓS 

09:00h -Hino da Leitura. 
09:30h –“ Hora do conto” 
com os familiares. 
 

 
9:30h - Sessão de animação 
da leitura pela professora 
bibliotecária. 
 
 
 
 
14:00h – “Hora do conto” 
com os pais. 

 
 
11:00h – Sessões de leitura pelos 
alunos na biblioteca. 
 
 
 
 
14:00h – Técnicas de ilustração: 
ilustração de histórias e poemas. 
 

 
 
11:00h - Apresentação da 
peça de teatro: “A 
Carochinha”, pelos alunos 
do 4.º ano. 
 
 
14:00h –“ Dia do Pai “:  
Leitura de poemas para os 
pais e entoação de canções 
alusivas ao dia. 

 
10:30h - Piquenique de Leituras 
(lanche com leituras ao ar livre). 
Encerramento da Semana da 
Leitura. 

 

CE 
MACIEIRA 

09:00h-Visita da escritora 
Isabel Santos Moura. 

09:00h -Os alunos do 1º 
ciclo criam uma história. 

9:30h - Sessões de animação da 
leitura (PB) para pré-escolar e 1º 

09:00h- Apresentação da 
história criada pelos alunos 

 Encerramento da Semana da 
Leitura. 

 



  
 
 
 
 
 
14:00h-Os alunos do 1º 
ciclo contam a história às 
crianças do pré-escolar. 

ciclo. 
11:00h-Ilustração da história pelas 
crianças do pré-escolar. 

da escola. 

EB 
MOURINHO - 

AVELEDA 

9:00h - Concurso de Leitura 
(sala de aula). 
 
 
 
 
 
14:00h - Sessão de 
animação de leitura pela 
professora bibliotecária. 

 
 
 
 
14:00h - Sessão de 
animação de leitura pela 
professora bibliotecária. 

 
 
 
 
 
14:00h - Visita à Biblioteca Municipal: 
Hora do conto 

09:30h -Construção de um 
painel com palavras escritas 
em diferentes línguas: 
Atividade de articulação 
com os docentes de inglês 
(AEC). 
 
14:30h - Atividade de 
articulação com os 
docentes de música (AEC): 
entoação da canção “Ler e 
escrever”. 

 
 
 
 
 
 
 
14:00h - Encontro com a escritora 
Cidália Fernandes: alunos e 
pais/encarregados de educação. 

 

CE 
 S. MIGUEL 

09:00h-Abertura:  
 Entoação da canção das 
vogais. 
 
11:30h-Elaboração de um 
placard “ com palavras do 
mundo” em articulação - 
pré e 1º ciclo. 

09:30H- Visita do Escritor 
Carlos Carvalheiras. 
 
 
 
 
 
14:00h- Sessão de 
animação na biblioteca 
Municipal para o pré-
escolar. 

09:00h- Sessão de lengalengas; 
poemas e adivinhas – pré-escolar e 
1º ano. 
 
 
 
 
14:00h- Dramatização de uma peça 
de teatro “ Os animais da quinta”, 
pelo 3º e 4º ano. 

09:00h-“Hora do conto” -
leitura de contos e 
tradições - pais e avós. 
 
 
 
 
14:00h- 1º e 2º ano 
Ilustração e reconto da 
história “O gato e o 
escuro”, de Mia Couto. 

09:00h-Sessões de leitura ao ar 
livre (coordenadora da biblioteca), 
integrado na Festa da Flor. 

 

JI LAGOA - 
NOGUEIRA 

 
09:00h-“ Hora do conto” 
com animadoras da 
Biblioteca Municipal de 
Lousada. 
 
 
14:00h-Exploração de 
histórias através das 
expressões. 

 

 

 

 

14:00h-Exploração de 

histórias através das 

expressões. 

 

 
09:30h-Visita à Biblioteca Municipal 
de Lousada. 
 
 
 
14:00h-Realização de Registo da 
atividade. 

 
09:30h-Visualização da 
história “O meu Pai” em 
PPT. 
 
 
14:00h-Dramatização da 
história “Meninos de Todas 
as Cores” de Luísa Ducla 
Soares. 

 
 
 
14:00h-Narração da História “Ovos 
Misteriosos” de Luísa Ducla Soares, 
com recurso a imagens em PPT.  
 
 
14:30h- “Caça aos Ovos 
Misteriosos” 
Atividade articuladora entre os JI 
de Nogueira e Alvarenga. 

 

JI UCHAS - 9:00h-Escritora Isabel 9:30h-Projeção da história 9:30h-Fantoches: “Os três 9:00h-História do pai. 9:30h-Comemoração do dia da  



AVELEDA Santos Moura. 
 
 
 
14:00h- Sessão de 
animação de leitura, com as 
bibliotecárias da câmara 
municipal de Lousada. 

“A Bela e o monstro”. 
 
 
 
14:00h-Animação de uma 
história pela comissão de 
pais. 

porquinhos”. 
 
 
 
 
14:00h-DVD da “Branca de neve”. 

 
 
 
 
 
14:30h-Dramatização: “A 
carochinha”. 

árvore. Canção e poemas alusivos. 
 
 
14:00h-Escritora Cidália Fernandes 
(articulação 1ºciclo) 
EB1 de Mourinho 

JI SOUTO – 
ALVARENGA  

9:00h-Exploração da poesia 
“ Brincar com as palavras”, 
de Luísa Ducla Soares. 
 
 
 
14:00h -Mural através da 
pintura alusiva à poesia. 
 

 
 
 
 
 
 
14:00h-Exploração de 
histórias através das 
expressões. 

09:00h-A Dança conta uma história: 
Descoberta da Índia.  

09:00h-Teatro de fantoches 
” O capuchinho vermelho” 
com a participação de 
encarregados de educação. 

 
14:00h-Leitura da história “Os ovos 
misteriosos” através do projetor 
multimédia. 
 
14:30h- “Caça aos Ovos 
Misteriosos”; 
atividade articuladora entre os JI de 
Nogueira e Alvarenga. 
-Jogo “Caça aos ovos”. 

 

 

Programação adicional no âmbito da Festa da Leitura 
 
 

Teatro: 
 Os Três Porquinhos (para todas as escolas eb1 e jardins de infância). 
 

Ler+com 
               Visita do autor de José Fanha às escolas do CE Lustosa e Macieira. 

             Visita do escritor Álvaro Magalhães Luísa Ducla Soares à EB/S de Nogueira. 

 


