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Programa da SEMANA/MÊS DA LEITURA – MARÇO 2017 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS 

 

 

Atividades prévias: 
 
16 MARÇO (QUINTA)   - Encontro com a escritora Patrícia Martins| Biblioteca da EBI Colmeias (09:30) 

Destinatários: 1º ciclo 
 
21 MARÇO (TERÇA)   - “Poetizando ao Luar” – participação da EB1 Agodim na Gala da Poesia| Teatro 

Miguel Franco, Leiria (14:00) 
Destinatários: público em geral 
 
- “Aqui há Poesia” (tirinhas de papel enrolado com  poemas escritos/recolhidos 

 pelos alunos, para declamarem e/ou oferecerem na localidade) | EB1s do 

 Agrupamento 

Destinatários: comunidade local 

 

- “Leituras poéticas”, pela equipa da BE (poemas ao vivo e a cores, ao telefone, 

 por SMS, WhatsApp e redes sociais) | Biblioteca da EBI Colmeias e ciberespaço 

Destinatários: leitores e amigos da BE 

  

22 (QUARTA)  - Encontro com o Escritor Paulo Kellerman | Biblioteca da EBI Colmeias 
Destinatários: alunos de 2º e 3º ciclos: 

 5ºA/5ºC – 9:30/10:15 

 7ºB - 10:35/12:05 (oficina de escrita em sala de aula) 

 5ºB – 12:15/13:00 
 

 
20 a 24 MARÇO  (SEGUNDA A SEXTA): 
  

- Feira do Livro com Livraria Arquivo| Biblioteca da EBI Colmeias 
     Destinatários: Comunidade escolar 
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Semana da Leitura: 
 
a) Dias específicos 
 

27 (SEGUNDA)   - Encontro com a ilustradora Tânia Bailão Lopes| Biblioteca da EB1 Bidoeira de 
Cima (14:00 – 16:00) 
Destinatários: turmas de 3º e 4º anos 
 

 
28 (TERÇA) - Concurso de Leitura em Voz Alta | Biblioteca da EBI Colmeias (14:45 – 15:30)   

Destinatários:  alunos de 2º ciclo 
 

 

29 (QUARTA)  - "Festa da fruta", pelas turmas 1 e 2 da EB1 Bouça | Mercado de Sant’ Ana, 
                         Leiria  (10:00) 

Destinatários: alunos de 1º ciclo 
 
- Peça de teatro "Capitão Planeta e os Super Heróis”, pela turma 3 (3º/4º ano) 
da EB1 Milagres | Mercado de Sant’ Ana, Leiria (10:00) 
Destinatários: alunos de 1º ciclo 
 
- “O prazer de ler Afonso Lopes Vieira”, pela turma de 2.º/3.º ano da EB1 
Agodim | Mercado de Sant’ Ana, Leiria (10:00) 
Destinatários: alunos de 1º ciclo 

 
- “Tesouro Poético”, pela turma de 1.º/4.º ano da EB1 Agodim | Mercado de 
Sant’Ana, Leiria (10:00)  
Destinatários: alunos de 1º ciclo  

 
- Peça de teatro “Serafim e Malacueco na corte do rei Escama”, de António 
Torrado, pela turma 1 da EB1 Boa Vista | Mercado de Sant’ Ana, Leiria (10:00) 
Destinatários: alunos de 1º ciclo  

 
 

30 (QUINTA)  - Peddy-paper das Línguas| EBI Colmeias (10:35-12:05)  

Destinatários:  alunos de 3º ciclo 

 

31 (SEXTA) - Sessão de Educação em Ciência: Biodiversidade e Evolução do Mundo 

Vegetal, com Ana Cristina Tavares, autora do livro A alga que queria ser flor | 

EBI Colmeias (08:45-13:45)  

Destinatários:  turmas de 5º ano 

 
b) Ao longo da Semana, na EBI Colmeias 
 

- Marcadores de Livros sobre Leitura em aguarela, elaborados pelo Educador 
Paulo Dias 

    Destinatários: Comunidade escolar 
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c) Ao longo da Semana, nos Jardins de Infância 
 

- “Filhos ilustradores, pais escritores” (articulação com as famílias)  

- “Conta uma história!” (articulação com as famílias)  

- “Eu escuto!” (leitura de pequenos textos pelas crianças do 1º ano; poesias e 

 canções por todos os grupos) (articulação com 1º Ciclo) 

- “Queres ler este?” (articulação entre JIs)  

- Encontro com os contadores de histórias Carlos Silva e Ana Cabral | JI Boa 

 Vista (articulação com 1º Ciclo) 

 

e ainda… 

 

- Organização da biblioteca da sala, jogos dramáticos, teatro de fantoches, 

 dança/troca/gincana de livros, livro gigante Salta cá para dentro 

 

 

d) Ao longo da Semana, nas Escolas de 1º ciclo 

 

- Hora do Conto (familiares dos alunos contam uma história, leem uma poesia…) 

- Assaltos de leitura (uma turma surpreende outra com uma leitura inesperada) 

 

e ainda… 

 

- Apresentações diversas: leituras, declamações, dramatizações (articulação com 

 JIs) 

 

 

e) Atividades posteriores 

  

01 ABRIL (SÁBADO)  - Festa das Histórias d’ Ajudaris, com a participação da turma 3 da EB1 Bidoeira 

   de Cima e EB1 Agodim | Mercado de Sant’Ana, Leiria (16:00) 

Destinatários: público em geral 
 

 

 


