
    Agrupamento de Escolas Lousada Norte 

                   Biblioteca Escolar 

FESTA DA LEITURA / PROGRAMA DA SEMANA DA LEITURA 2014 

ESCOLA 17 março 18 março 19 março 20 março 
 

21 março 
 

Outras 
Datas/Atividades 

EBS 
NOGUEIRA 

 
 

10:20: Abertura 
Comunicação da Diretora a 
abrir a Semana da Leitura 
(via rádio interna). 

 

10:00h -Biblioteca  
- Sessão de animação de 
leitura  
(JI Lagoa + JI Souto + 1º ano 
da EB/S de Nogueira). 
 
21:30h - Auditório 
“Divina Comédia” -  Teatro 
para a comunidade. 

11:00h – Biblioteca 
A cor das palavras – leitura e 
Atividade de escrita dos alunos do 
12º B com os alunos do 3º e 4º ano. 
 
11:55h:  
- Partilha de experiências de leitura  
(12º A+12ºB+11ºA) 
 

10:00h às 17:30h - 
Biblioteca 
- Visionamento dos filmes 
”Os capitães da areia” de 
Jorge Amado” e “Florbela 
Espanca” de Vicente Alves 
do Ó. 

09:00h - Biblioteca 
A cor das palavras – leitura e 
atividade de escrita dos alunos do 
12º B com os alunos do 1º e 2º 
ano). 

11 março -Biblioteca 
Encontro com o escritor 
Pedro Seromenho 
1ª sessão - 10:15H 
(5º C+3º+4º); 
2ª sessão -11:30H 
(1º e 2º ano); 
3ª sessão -15:20h 
(5º A+5ºB). 
 
Na semana de 17 a 21 de 
março estarão patentes 
na Biblioteca da EB/S de 
Nogueira a exposição de 
poemas/ ilustrações/ 
Biografias e a exposição 
de esculturas do Sr. 
Abílio Moura da freguesia 
da Aveleda. 
 

EBS LUSTOSA - Poema do dia 
Leitura do poema do 
marcador de livro, 
previamente colocado no 
livro de ponto, e lido ao 
início de cada aula. 
 
- Poemas musicados 
Colocação de música com 
poemas de autores de L. 
Portuguesa, durante os 
intervalos. 
 
- Colocação de poemas 
pelos vários espaços da 
escola. 

- Poema do dia 
Leitura do poema do 
marcador de livro, 
previamente colocado no 
livro de ponto, e lido ao 
início de cada aula. 
 
- Poemas musicados 
Colocação de música com 
poemas de autores de L. 
Portuguesa, durante os 
intervalos. 
 
- Colocação de poemas 
pelos vários espaços da 
escola. 

- Poema do dia 
Leitura do poema do marcador de 
livro, previamente colocado no livro 
de ponto, e lido ao início de cada 
aula. 
 
- Poemas musicados 
Colocação de música com poemas de 
autores de L. Portuguesa, durante os 
intervalos. 
 
14:00h – Biblioteca 
Declamação de poemas selecionados 
pelos alunos do 7º ano. 
 
- Colocação de poemas pelos vários 
espaços da escola. 

- Poema do dia 
Leitura do poema do 
marcador de livro, 
previamente colocado no 
livro de ponto, e lido ao 
início de cada aula. 
 
- Poemas musicados 
Colocação de música com 
poemas de autores de L. 
Portuguesa, durante os 
intervalos. 
 
- Colocação de poemas 
pelos vários espaços da 
escola. 

- Poema do dia 
Leitura do poema do marcador de 
livro, previamente colocado no 
livro de ponto, e lido ao início de 
cada aula. 
 
- Poemas musicados 
Colocação de música com poemas 
de autores de L. Portuguesa, 
durante os intervalos. 
 
- Visionamento do filme “O clube 
dos poetas mortos” de Peter Weir. 
 
- Colocação de poemas pelos 
vários espaços da escola. 

20/21 maio 
Encontro com o escritor 
Pedro Seromenho 
(turmas do 5º ano) 

 
Na semana de 17 a 21 de 
março estará patente nas 
Biblioteca da EB/S de 
Lustosa a exposição de 
poemas/ ilustrações/ 
biografias 



CE  
LUSTOSA 

- Hora do Conto promovida 
pela Biblioteca Municipal. 

- Apresentações entre 
turmas: 
-dramatizações; 
- canções. 
 
- Reprodução de 
ilustrações das obras 
estudadas. 

Apresentações entre turmas: 
-dramatizações; 
- canções. 
 
- Reprodução de ilustrações das 
obras estudadas. 

 
 
 
- Tarde da Poesia. 

- Exposição dos diferentes 
trabalhos elaborados sobre as 
obras do PNL. 

16 março – 14:00h  
Festa da Primavera e da 
Leitura para a 
comunidade com 
atividades de leitura e 
musicais  

  
Data a designar: 
 – Encontro com a 
escritora Marília Ascenso 
 
20/21 maio 
- Encontro com o escritor 
Pedro Seromenho 
 

EB/JI BAIRRAL Decoração da escola 
Tema: O Livro 

Realização de um mural 
Tema: O Livro 

 

Poesias por aí… 
Tema: O Livro 

 
 

10h -  sessão de animação 
de leitura (PB); 
Construção em cubos  de 
capas das histórias (uma 
por cada ano de 
escolaridade) 
Tema: O Livro. 

- Dramatizações de histórias 
 
- Apresentação da canção “Ler 
Melhor” (música ROAR, Kate Perry) 
com videoclipe construído pelos 
alunos do 4º ano 

 
 

Divulgação pelo 
agrupamento da canção 
“Ler Melhor” 

 
 

 
 

EB MOREIRA Abertura: 
- História da Língua 
Portuguesa 
(visionamento de um 
pequeno vídeo) e 
“Os fantásticos livros 
voadores do senhor 
Lessmore”. 

 

- Dia dos autores 
Lusófonos 
(leitura de textos/poemas) 

 

- Dia do Pai 
 
Apresentação da palavra “pai” em 
diferentes línguas. 

 
 

- Dia da Saúde Oral; 
 
- Visionamento de um 
pequeno filme sobre 
higiene oral. 
 
 
14:00h - sessão de 
animação de leitura (PB); 
 
 

- Dia Mundial da Árvore 
 
- Leitura de alguns textos sobre a 
árvore: 
-“Plantar um Floresta” de Luísa 
Ducla Soares; 
- “A Árvore Generosa” de Shel 
Silverstein. 
Dia Mundial da Poesia 
Recitar poesia pelos cafés da 
freguesia 
(alunos dos 3º e 4º anos). 
 

Outras atividades 
Convite aos 

pais/encarregados de 
educação e comunidade 

em geral para vir à escola 
contar uma história. 

Colocação de bases para 
o café com frases 

significativas de autores 
importantes nos cafés da 

freguesia. 

CE 
ST.º ESTÊVÃO 
DE BARROSAS 

09:00h - Abertura da 
Semana da Leitura com o 
Hino. 
 
14:00h - Hora do Conto 
com os familiares. 

09:00h - Concurso de 
Poesia entre turmas. 
 
14:00h - Hora do Conto 
com a professora 
Bibliotecária. 

11:30h - Hora do Conto com os 
familiares. 
 
14:00 - Visita do escritor José Carlos 
Pereira. 

11:30h - Hora do Conto 
com a Professora do Apoio 
Educativo. 
 
14:00h - Hora do Conto 
com os docentes. 

11:30h - Teatro “Três Porquinhos”, 
com os alunos do Pré-escolar. 
 
15:00h - Encerramento da Semana 
da Leitura com o Hino da Leitura, 
em articulação com os docentes 
das AEC. 
 

 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/46034
http://www.wook.pt/authors/detail/id/46034


EB  
MÓS 

11:00h - Sessão de 
animação da leitura pela 
Professora Bibliotecária. 

11:00h - Realização de uma 
peça de teatro “A fada 
Violeta”, com a 
participação dos alunos e 
dos professores. 

09:15h - Hora do Conto com os 
docentes da escola. 
 
11:00h - Dia do Pai – leitura de 
poemas pelos pais, entoação de 
canções alusivas ao dia do pai. 

 

10:30h/15:30h - 
Piquenique de Leituras 
(lanche com leituras ao ar 
livre). 

11:00h – Sessões de leitura de 
histórias, poemas por parte dos 
alunos. 

 

CE 
MACIEIRA 

 

14:00h - Sessão de 
animação da leitura pela 
Professora Bibliotecária. 

 

- Criação de uma história 
pelo 1ºano. 

- Leitura da história pelo 1ºano às 
crianças do pré-escolar. 

- Ilustração da história 
pelos alunos do pré-
escolar. 

- Apresentação do livro a todo o 1º 
Ciclo. 

Data a designar: 
 – Encontro com a 
escritora Manuela Mota 
Ribeiro 

 
EB 

MOURINHO - 
AVELEDA 

- Apresentação de um 
PowerPoint sobre a 
importância da leitura (para 
todas as turmas). 

- Encontro com a escritora 
Isabel Santos Moura 
 
- Construção de um 
marcador de livro. 
 

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

- Leitura de obras do PNL, a 
nível de sala de aula - todas 
as turmas. 

- Concurso interno de leitura; 
  
- Sessões de leitura de obras do 
PNL. 

 

CE 
 S. MIGUEL 

- Sessão de lengalengas, 
poemas e adivinhas. 
 
- Sessão de leitura 
realizada pelos alunos do 
3º e 4º ano aos alunos do 
1º, 2º e pré-escolar. 

 

- Encontro com a escritora 
Isabel Santos Moura. 

- Leitura de contos e tradições lidas 
pelos pais. 

- Elaboração de um 
marcador de livros. 

 

11:30h - Sessão de animação da 
leitura pela Professora 
Bibliotecária. 

 

EB 
BOAVISTA – 

ST.ª 
MARGARIDA 

- Elaboração de um placard 
para a semana da leitura 
(articulação entre pré-
escolar e 1º ciclo). 
 
- Era uma vez… (leitura 
realizada por uma 
encarregada de educação). 
 

- Encontro com a escritora 
Isabel Santos Moura; 
 
- Elaboração de um 
marcador de livros. 

- Participação na sessão de uma 
animação de Leitura na Biblioteca 
Municipal. 

- Declamação de poesias. - Apresentação da Peça de Teatro: 
“A Sementinha”. 

 

JI LAGOA - 
NOGUEIRA 

09:30h - Hora de conto 
realizada por encarregados 
de educação. 
 
13:30h - Dramatização com 
fantoches realizada por 
pais. 

 

10:00h - Biblioteca da EB/S 
de Nogueira - Sessão de 
animação de leitura 

09:30h - Dramatização com 
fantoches realizada por pais. 

14:30h – Hora de Conto 
realizada por pais. 

14:00h – Sessão de leitura de 
histórias por alguns pais. 

 



JI UCHAS - 
AVELEDA 

09:30h - Dramatização de 
uma história (Pais). 
 
14:00 Dramatização de uma 
história dos meninos da 
sala nº1. 

9:30 - Apresentação do 
livro – “Anjo Gabriel, o 
Miguel e o livro de papel”, 
pela escritora Isabel Santos 
Moura; 
 
14:00 - Leitura de um conto 
pela Professora Marília. 

 

11:00 - Apresentação de um 
PowerPoint – “O pai”. 
 
14:00 – Escrevi para ti… Elaboração 
de postais para o dia do pai com 
mensagem. 
 
 

11:00 – Dramatização de 
uma história (sala nº2). 
 
14:00 - Hora do Conto 
dinamizada pela Biblioteca 
Municipal de Lousada 

11:00 – Sessão de leitura das 
histórias da “Primavera” e do 
“Ambiente”. 
 
14:00 – “Ler Ciências” - Atividade 
de articulação com 1ºciclo de 
Mourinho. 

 

JI SOUTO – 
ALVARENGA  

- Sessão de leitura e 
dinamização de uma 
História de António Mota, 
realizada por uma 
encarregada de educação. 

 

10:00h - Biblioteca da EB/S 
de Nogueira - Sessão de 
animação de leitura com a  
 

 

 - Declamação de poesias dedicadas 
ao pai. 

- Construção em três 
dimensões de uma história 
de António Mota. 
 

- Apresentação da história de 
António Mota construída pelos 
alunos. 

 

 
Programação adicional no âmbito da Festa da Leitura 
Teatros: 
 O patinho Feio  
17/02 – JI Souto (manhã) 
20/02 – JI Uchas+EB1/JI Sta. Margarida+EB1 Mós (tarde) 
21/01 – EB1/JI Sto. Estêvão (manhã) 
26/02 – CE Lustosa (manhã e tarde) 
07/05 – EB1 Aveleda (tarde) 
 
João pé de feijão 
08/05 – JI Uchas (tarde) 
 

       Zarabadim – Musical de José Fanha 
09/05 – JI Lagoa+1º ciclo Nogueira (manhã) 
 
Clever Pants 
15/05 – Turmas do 9º ano Nogueira e Lustosa (13:30h) 
 

 
 


