Biblioteca Escolar

PROGRAMA DA SEMANA DA LEITURA 2018
ESCOLA

EBS DR.
MÁRIO
FONSECA

EBS
LOUSADA
NORTE,
LUSTOSA

EB
LUSTOSA

5 de março
2.ª Feira

6 de março
3.ª Feira

7 de março
4.ª Feira

8 de março
5.ª Feira

9 de março
6.ª Feira

Outras
Datas/Atividades

Manhã (10h00)
Abertura com apontamento
musical
(grupo
de
cavaquinhos)

Ao longo do dia
“Literatura Cinematográfica”
sessão de cinema (Depart.
Português)
Tarde
Palestra
com
Tarantini
(futebolista do Rio Ave
F.C.) Ensino Secundário
(102 alunos, auditório)

Durante toda a semana
“Eu e o meu livro” –
projeção de fotografias
de alunos com o seu livro
favorito
(Depart. Português)

Manhã
”Ler é…”: construção de um
mural a ser afixado na
Biblioteca
Escolar
e
preenchido pelos alunos
(Depart. Português)

Ao longo do dia
“Literatura Cinematográfica”
sessão de cinema (Depart.
Português)

Manhã (10h00)
“Poemas com Música”cantar poemas durante o
intervalo maior (átrio da
escola)
(Depart. Português)

Manhã
Encontro com a escritora
Ana Maria Magalhães:
- 9h00- turmas 5.º C e 5.º D
(33 alunos)
- 10h00- turmas 5.º A e 5.º
B (43 alunos)
- 11h15- EBS Dr. Mário
Fonseca, Nogueira, 1.º
CEB + EB de Mós + JI
Lagoa (144 alunos)
Tarde (15:00)
Encontro com a escritora
Ana
Maria
Magalhães,
turmas de 5.º ano (68
alunos)

Manhã (9h30)
1º CEB
Apresentação aos colegas de
escola de textos de cada
turma (todas as turmas)

”Ler é…”: construção de um
mural a ser afixado na
Biblioteca
Escolar
e
preenchido pelos alunos
(Depart. Português)

Manhã (10h00)
“Poemas com Música”cantar poemas durante o
intervalo maior (átrio da
escola)
(Depart. Português)

Manhã
09.30h
Sessão de abertura
(PE, 1.º ano e 2.º ano, 125
alunos)

Manhã
09.30h
“A Joaninha Vaidosa”
(1.º A_LU, 25 alunos)

Manhã
“O macaco e o tubarão”
(2.º A_LU, 26 alunos)
“Tudo ao contrário”
(3.º B_LU, 20 alunos)

Manhã
09.30h
“Os primos e a bruxa
Cartuxa”
(3.º A_LU, 19 alunos)

Manhã
11.00h
“Para cada um seu modo de
ver”
(4.º B_LU, 26 alunos)

Tarde
14.30h
“A
girafa
que
comia
estrelas”
(2.º B_LU, 20 alunos)

09.30h
“Pássaro da alma”
(4.º A_LU, 20 alunos)

Tarde
14.30h
“O Tio Zé Pereira toca ou não
toca”
(3.º A_LU, 19 alunos)

11.30h
Sessão de abertura
(3.º ano e 4.º ano, 106
alunos)
Tarde
14.30h
Canção ”A Joaninha” (30
alunos)

Tarde
14.30h
“O Coelhinho Branco”
(1.º B_LU, 24 alunos)

Tarde
14:00h
Encontro com a escritora
Ana
Maria
Magalhães,
todas as turmas (231
alunos)
15.00h
“Os primos e a bruxa
Cartuxa”
(3.º C_LU, 21 alunos)

”Ler é…”: preenchimento
do mural pelos alunos
(Depart. Português)
Manhã

Durante toda a semana
“Eu e o meu livro” –
projeção de fotografias
de alunos com o seu livro
favorito
(Depart.
Português)

Manhã
Abertura da semana da
leitura: ida à biblioteca
escolar; indicar os livros
que mais gostam e justificar
(1.º e 3.º anos)
Ler poesia (4.º ano)
EB
SOUSELA

Hino da
escolar)

leitura

(pré-

Tarde
Momentos de leitura –
leitura de uma história (4.º
ano)
Leitura de histórias (préescolar)
Manhã (9:15)
Abertura da Semana da
Leitura com “Hino da
Leitura”

EB CARMO,
ST.º
ESTÊVÃO

EB MÓS

EB
ESTRADA
DO MEIO,
MACIEIRA

Tarde (13:30)
Hora do Conto
comunidade

com

a

Manhã
Contador de histórias (4.º
ano)

Manhã
Estendal
ano)

(4.º

Manhã
Contador de histórias (4.º
ano)

Tarde
Poesia “O alfabeto dos
bichos” (pré-escolar, turmas
de 1.º e 2.º ano)

Apresentação
da
lengalenga “10 Meninas
Casadoiras” (pré- escolar)

Apresentação da poesia “O
menino do contra” (préescolar)

Tarde
Contador de histórias “O
desejo
do
lenhador”
(turmas de 2.º e 4º ano)

Tarde
Momentos de leitura (4.º
ano)
Leitura de histórias (préescolar)

Leitura de histórias (préescolar)

de

poesia

Leitura de histórias (préescolar)

Manhã
Hora do conto com troca de
registos escritos com a EB
Telheiro, S. Miguel
Tarde
Hora do conto com os pais.

Manhã
Articulação com Música
(entoação de canções
acompanhadas com viola)
Tarde
A minha avó vem à escola.

Manhã
Sessão de abertura com a
música “Hino da Leitura”
Récita de lengalengas (JI)

Manhã
Declamação de poemas do
manual escolar (1.º ano)

Manhã
Leitura de textos narrativos
elaborados pelos alunos
(2.º ano)

Tarde
Leitura de uma história (4.º
ano)

Tarde
Dramatização
história (JI)

Tarde
Leitura de uma história (4.º
ano)

Manhã
Abertura com a leitura de
um poema (4º ano).

Tarde
Hora do Conto (1.º ano)

de

uma

Tarde
Representação da obra “O
pai galinha” de Bernardino
Pacheco (JI)

Manhã
Dramatização da história “O
coelhinho Branquinho” (1.º
ano)

Tarde
Contador de histórias
Cuquedo” (2.º ano)
Leitura de
escolar)

histórias

28/02 (14H00)
Encontro com o escritor
Bernardino Pacheco

“O

(pré-

Palestra:
“História
de
Sousela” por Joaquim Dias
(3º e 4º anos)
Manhã
Hora do conto com a
Instituição IPSS de Lustosa
Tarde
Hora do Conto com todas
as turmas da EB Carmo
articulação entre ciclos.
(teatro,
poesia,
travalínguas, rimas…)

Manhã
Encontro com a escritora
Ana Maria Magalhães e
visita à BE da EBS Dr.
Mário Fonseca

Tarde
Leitura de uma história na
BE da EBS Dr. Mário
Fonseca (4.º ano)
Tarde
Hora do Conto (2.º ano)

Manhã
Hora do conto com os pais
Tarde
Teatro
na
escola:
apresentação da peça “O
homem que plantava árvores”
pela companhia Jangada
Teatro

13/03 (14:00)
Encontro com a escritora
Ana Maria Magalhães
Fecho da Semana da
Leitura com “Hino da
Leitura”
(todas as turmas e
pessoal docente e não
docente)

Noite
Teatro
na
comunidade:
apresentação da peça “O
homem que plantava árvores”
pela companhia Jangada
Teatro
Manhã
Conto
tradicional
com
fantoches (3.º ano)
Tarde
Leitura de uma história
Sessão de encerramento com
a música “Hino da Leitura”

Tarde
Representaçãovcoreografada
“O golfinho” (3.º ano)

14/03 (14.00)
Encontro com o escritor
Bernardino Pacheco

EB
MOURINHO,
AVELEDA

JI DE
UCHAS,
AVELEDA

EB
TELHEIRO,
S. MIGUEL

JI LAGOA,
NOGUEIRA

Manhã
Abertura da Semana da
Leitura com canção alusiva
à leitura (letra da autoria de
alunos
e
professores)
acompanhada de vídeo dos
alunos.
Conta d´hora de histórias
Tarde
Teatro
de
fantoches
apresentado
pelos
professores
(Sala 1; 47 alunos)
Manhã
Sessão de abertura e hora
do conto na BE da EBS Dr.
Mário Fonseca
Tarde
Avô conta uma história
(38 alunos)
Manhã
Articulação JI/1.º CEB:
dramatização da fábula “A
raposa e o corvo”.
Tarde
Articulação 1.º CEB com os
docentes de AEC (1.º e 2.º
ano): entoação de canções
“ler e escrever”
Manhã
Início da Semana da
Leitura
“Pequenos
Contadores,
Grandes Histórias.”

Manhã
Conta d´hora de histórias

Manhã
Visita à Biblioteca Municipal
de Lousada

Manhã
Conta d´hora de histórias

Manhã
-Conta d´hora de histórias
Concurso de declamação de
poesia

22/03 (14:00)
Encontro com o escritor
Bernardino Pacheco
(BE; 47 alunos EB
Mourinho e 38 JI Uchas)

Tarde
Construção de um painel
com obras selecionadas e
ilustradas pelos alunos.
(Sala 1; 47 alunos)

Tarde
Conta d´hora de histórias
(Biblioteca Municipal de
Lousada; 47 alunos)

Tarde
Peddypaper: “Liberta o
leitor que há em ti…”
(Diferentes espaços da EB;
47 alunos)

Manhã
História dramatizada sala
n.º1

Manhã
Hora do conto na Biblioteca
Municipal de Lousada

Manhã
História dramatizada sala
n.º2

Todo o dia
Feirinha do livro infantil
(38 alunos)

Tarde
Mãe conta uma história
(38 alunos)

Tarde
Pai conta uma história
(38 alunos)

Manhã
Articulação
JI/EB
de
Telheiro, S. Miguel com o JI
da
EB
Carmo,
Sto.
Estêvão: troca de registos
escritos

Manhã
Articulação JI/1.º CEB com
docentes de AEC Música:
entoação de canções “Ler e
sonhar”

Tarde
Assistente
operacional
conta uma história
(38 alunos)
Manhã
Recitar poemas “porta a
porta”

22/03 (14:00)
Encontro com o escritor
Bernardino Pacheco
(BE; 47 alunos EB
Mourinho e 38 JI Uchas)

Manhã
Lengalengas recitadas pelos
grupos do pré-escolar

13/03 (15:00)
Encontro com a escritora
Ana Maria Magalhães

Tarde
Articulação JI/1.º CEB:
escrever e recitar versos
alusivos à leitura
Manhã
História cantada
História dramatizada

Tarde
Articulação com Inglês:
leitura de poemas “ The
wind on the Hill”
Tarde
Visita ao centro de dia:
partilha de experiências

Tarde
Encerramento da Semana da
Leitura: entoação da canção
“Ler e Sonhar”, articulação
com a AEC de música
(BE; 47 alunos)

Tarde
Articulação 1.º CEB com os
docentes de AEC: oficina
de
ilustração
e
aprendizagem “como se faz
um livro”

Tarde
Avós contadores de histórias

Manhã
Encontro com a escritora
Ana Maria Magalhães na
EBS Dr. Mário Fonseca

Manhã
Conversa final:
O que é um escritor?

